
 
 

 

 

 

 

 

Beste lezer,  
 
Welkom bij de nieuwsbrief van de mantelzorgondersteuning in de gemeente Halderberge. In deze 
nieuwsbrief aandacht voor het aanvragen van de jaarlijkse mantelzorgwaardering en de activiteiten 
rondom de Dag van de Mantelzorg. Omdat er bij ons regelmatig vragen binnen komen over financiën 
wordt er in deze nieuwsbrief wat extra aandacht besteed aan vergoedingen voor mantelzorg. 
Maar natuurlijk ook weer een stukje ontspanning met puzzels en raadsels! 
 
Het laatste nieuws over corona wordt altijd gedeeld via de website: www.surplus.nl/corona. Ook is er 
veel informatie te vinden over mantelzorg en corona op Mantelzorg.nl 
 
Wil je contact met ons? Heb je een vraag, zorg, tip of wil je gewoon even contact? Wij zijn goed 
telefonisch en per mail bereikbaar. Je mag ook altijd e-mailen met de vraag of wij je bellen.  
Bel met 0165-313100 / 06-10526950 of mail naar mantelzorg.halderberge@surplus.nl  
 
Hartelijke groet, 
Team mantelzorgondersteuning Halderberge 
Patricia den Bakker en Tessa van Verseveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mantelzorgwaardering: 
 
Vanaf 1 september kan de jaarlijkse mantelzorgwaardering weer aangevraagd worden. De 
mantelzorgwaardering bestaat net als het voorgaand jaar uit een waarderingsbedrag van € 100 en vijf 
waarderingsbonnen van € 20 per stuk.  
Het waarderingsbedrag (wordt aangevraagd door de zorgvrager) is bedoeld voor de mantelzorger als 
waardering voor zijn/haar inzet. De waarderingsbonnen kunnen worden ingeleverd bij diverse lokale 
ondernemingen. De zorgvrager kan deze bonnen aanvragen voor 1 mantelzorger. 
 
De aanvraag kan worden gedaan via de website van de mantelzorgondersteuning: 
https://mantelzorghalderberge.nl/ 
Wil je de aanvraag liever op papier ontvangen? Bel dan met Surplus op telefoonnummer 0165-
313100 zodat het formulier kan worden opgestuurd. Let op: de mantelzorgwaardering moet elk jaar 
weer opnieuw aangevraagd worden omdat de situatie veranderd kan zijn 
 
 

Dag van de Mantelzorg 2020! 
 
Op 10 november 2020 is het weer zover, de jaarlijkse Dag van de 
Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers centraal staan en in het 
zonnetje kunnen worden gezet.  
 
Wij hebben deze week 3 activiteiten voor mantelzorgers op de planning: 
Dinsdag 10 november (13.30 uur):  Luxe high tea voor mantelzorgers 
Woensdag 11 november:   Mantelzorger in het zonnetje 
Donderdag 12 november (13.30 uur):  Luxe high tea voor mantelzorgers 

 
Al deze activiteiten worden natuurlijk coronaproof georganiseerd. Op de website en in een aparte 
nieuwsbrief wordt meer informatie bekend gemaakt en ook hoe je je voor deze activiteiten kunt 
aanmelden. Houd de website dus goed in de gaten! Mochten de corona maatregelen worden 
aangescherpt waardoor de activiteiten niet door kunnen gaan dan communiceren wij dit tijdig. 
 
 

Website mantelzorgondersteuning 
 
Op 1 september gaat de website voor mantelzorgondersteuning in de gemeente Halderberge online. 
Een website waarop informatie is te vinden over mantelzorg, respijtzorg en de mantelzorgwaardering. 
Maar ook de plek waar het laatste nieuws over mantelzorg en informatie over activiteiten is te vinden. 
Kom dus snel een keer een kijkje nemen! 
 

www.mantelzorghalderberge.nl 
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Vergoedingen voor mantelzorgers 
 
Regelmatig komt bij Surplus de vraag binnen of er een mantelzorgvergoeding bestaat. Mantelzorg is 
echter vrijwillig en onbetaald. Er bestaat daarom ook geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als 
mantelzorger kun je in sommige gevallen echter wel aanspraak maken op diverse vergoedingen. 
 
Enkele vergoedingen op een rijtje: 
 
Vergoedingen van zorgverzekeraars 
Een aantal zorgverzekeraars biedt in hun aanvullende verzekering vergoedingen voor mantelzorgers, 
maar de inhoud van de aanvullende pakketten verschilt sterk. Deze vergoedingen voor mantelzorgers 
zijn onder andere vergoedingen voor: respijtzorg, mantelzorgmakelaar, cursussen en trainingen, 
reiskosten ziekenbezoek of verblijf in een logeerhuis.  
 
Om te kiezen welke zorgverzekeraar het beste past kun je gebruik maken van een vergelijksingssite, 
bijvoorbeeld www.ikregelmijnzorggoed.nl  
Informeer bij de zorgverzekering goed naar de voorwaarden van deze vergoedingen. 
 
Persoonsgebonden budget (pgb) 
Heeft de zorgvrager een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kan hij bij jou als mantelzorger zorg 
inkopen, mits jij de zorg verleent waarvoor het pgb is bedoeld. Er wordt dan een contract afgesloten 
en de mantelzorger krijgt betaald uit het pgb. Dit heeft zowel voor- als nadelen die goed overwogen 
moeten worden. Op de website https://www.pgb.nl/ vind je nog veel meer informatie over een pgb. 
 
Vergoeding reiskosten 
Er bestaat geen algemene regeling voor de vergoeding van reiskosten voor mantelzorgers.  
Woon je samen met degene die je verzorgt? En is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een 
instelling? Dan kan je de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken 
van de belasting, als zijnde specifieke zorgkosten. Lees meer over de voorwaarden op de website 
van de Belastingdienst. 
 
Openbaar vervoer 
Kan degene die je verzorgt niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Dan kan hij een gratis 
OV-begeleiderskaart aanvragen via https://argonaut.nl/regeling-ov-begeleiderskaart/. Je reist dan 
gratis mee. De OV-begeleiderskaart is geldig in treinen, metro’s, trams, bussen en Regiotaxi.  
 
Extra kinderbijslag  
Ouders van thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, komen in aanmerking voor 
dubbele kinderbijslag. Het bedrag is bedoeld als bijdrage in de kosten van de opvoeding en 
verzorging. 
 
Mantelzorgwaardering 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. In de gemeente 
Halderberge heeft u ook recht op de mantelzorgwaardering, meer informatie kunt u lezen in deze 
nieuwsbrief onder het kopje mantelzorgwaardering. 
 
Zorgkosten aftrekken via belasting 
Als mantelzorger heb je soms recht op teruggaaf via de belastingdienst. Zorg jij voor iemand die deel 
uitmaakt van je huishouden? Dan kun je kosten voor zorg onder bepaalde voorwaarden 
aftrekken van je inkomen. Vraag aan een belastingadviseur welke mantelzorgkosten jij 
kunt aftrekken. 
 
Heb je vragen over deze vergoedingen? Neem dan contact met ons op!  
 
Bronnen: 
MantelzorgNL, Rijksoverheid en de Belastingdienst  
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Mededeling 
 
Ben je geen mantelzorger (meer) of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen bel dan met 
0165-313100 / 06-10526950 of mail naar mantelzorg.halderberge@surplus.nl 
 
 

Kraak de code 
 

 
 
 

Tot slot nog een mooi gedicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antwoord code 815    
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