Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2020 gemeente Roerdalen
Met dit formulier kunnen hulpvragers een mantelzorgwaardering aanvragen voor één van
hun mantelzorgers.



Een mantelzorger is diegene die de hulpvrager helpt of ondersteunt.
Een hulpvrager is diegene die hulp of ondersteuning krijgt.

Persoonsgegevens hulpvrager
De heer/mevrouw: *

Voorletters:

Achternaam: **
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bent u getrouwd? Vermeld dan behalve de naam van uw partner ook uw meisjesnaam.
Bijvoorbeeld: mevrouw Jansen-Pieters.
Welke professionele zorg of ondersteuning heeft u? U kunt meerdere voorzieningen
aankruisen.
O Hulp of ondersteuning van de gemeente:
O hulp bij het huishouden
O vervoersvoorziening, bijvoorbeeld Omnibuzz of een scootmobiel
O rolstoel
O woonvoorzienig, bijvoorbeeld aangepaste woning
O individuele begeleiding
O begeleiding groep / dagopvang
O Behandeling (denk aan fysiotherapie, ergotherapie of logopedie)
O Wijkverpleging
O Persoonlijke verzorging
O Casemanager hulp bij dementie
O Ik woon in een zorgcentrum en ik krijg hier alle ondersteuning die ik nodig heb
O Geen
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Persoonsgegevens mantelzorger
De heer/mevrouw:*

Voorletters:

Achternaam:**
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Rekeningnummer (IBAN):
Naam rekeninghouder:
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bent u getrouwd? Vermeld dan behalve de naam van uw partner ook uw meisjesnaam.
Bijvoorbeeld: mevrouw Jansen-Pieters.
Hoeveel uren per week verleent u mantelzorg?
uren mantelzorg per week
Sinds wanneer verleent u mantelzorg? (maand/jaar)
______________/________________

Waarmee helpt u de hulpvrager? Omschrijf het hieronder.

Datum: ____-____-______

Datum: ____-____-______

Handtekening hulpvrager/
vertegenwoordiger

Handtekening mantelzorger/
vertegenwoordiger
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Als u mantelzorger bent, krijgt u vast wel eens de vraag hoe het met degene gaat voor wie
u zorgt. Maar hoe gaat het met ú als mantelzorger? Het Steunpunt Mantelzorg stelt zich
graag aan u voor. Samen kunnen we bekijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Door
het geven van informatie of advies. Of gewoon met een luisterend oor. Zodat de zorg u
niet teveel wordt. Onze ondersteuning is altijd gratis. Mogen wij u bellen voor een
persoonlijk gesprek? Geef het hieronder aan.
 Bel mij voor een persoonlijk gesprek.
 Ik heb geen behoefte aan een gesprek.
Deze vraag is geen onderdeel van de aanvraag voor de mantelzorgwaardering.
U kunt dit formulier tot uiterlijk 31 december 2020 ingevuld terugsturen. Dat kan via e-mail
naar mantelzorgwaardering@roerdalen.nl. Of stuur het via de post naar Gemeente
Roerdalen, t.a.v. Sonja Thissen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Wij beoordelen uw
aanvraag binnen acht weken. U ontvangt van ons bericht.
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering, toetsen wij aan
de hand van onderstaande punten van het Besluit Nadere regels Maatschappelijke
ondersteuning gemeente Roerdalen 2020.
Hoofdstuk 5. Waardering mantelzorgers
Artikel 11. Jaarlijkse waardering mantelzorgers
1. Een blijk van waardering wordt door het college op verzoek verstrekt aan mantelzorgers
als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
a. de mantelzorger verleent mantelzorg aan een zorgvrager die ingezetene is van de
gemeente;
b. de mantelzorger staat geregistreerd bij het lokale steunpunt mantelzorg. Bent u nog niet
geregistreerd? Neem dan contact op met de mantelzorgondersteuner, telefoon: (0475) 538
888, e-mail: bjornmaessen@proteion.nl.
c. de mantelzorger verleent langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week
onbetaalde zorg aan een zorgvrager.
2. De waardering wordt ook verstrekt aan mantelzorgers van zorgvragers die gebruik maken
van de Wet langdurige zorg (Wlz) indien zij voldoen aan de in lid 1 onder a tot en met c
gestelde voorwaarden.
3. Per zorgvrager kan één mantelzorger vragen om een jaarlijkse blijk van waardering. Indien
er meerdere mantelzorgers voor één zorgvrager zijn, neemt de mantelzorgondersteuner
contact op met de zorgvrager om af te stemmen wie de waardering ontvangt.
4. De mantelzorgwaardering wordt eenmaal per jaar verstrekt en kan alleen in datzelfde jaar
worden aangevraagd in de periode van april tot en met december.
5. De jaarlijkse waardering voor mantelzorgers bestaat uit:
a. 4 nationale bioscoopbonnen ter waarde van €10,- per stuk voor jonge(re) mantelzorgers
in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar;
b. Een eenmalige geldelijke waardering ten bedrage van €175,- voor volwassen
mantelzorgers vanaf 18 jaar.
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