Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment
Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Zorgvragers kunnen voor
hun mantelzorger een jaarlijkse blijk van waardering aanvragen. De gemeente Noordwijk geeft
mantelzorgers, van zorgvragers uit Noordwijkerhout en De Zilk, ook in 2019 een financiële blijk
van waardering.

1. Gegevens zorgvrager
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Geslacht

Vrouw

Man

Ziektebeeld (optioneel)

2. Gegevens mantelzorger
Naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht

Vrouw

Man

Ja

Nee

Relatie tot zorgvrager
Omschrijving mantelzorgsituatie

Staat u als mantelzorger al
geregistreerd bij het Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout?
Zo nee, op welke wijze wilt u op de
hoogte gehouden worden van de
activiteiten en informatie voor
mantelzorgers?
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Per e-mail

Per post
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Ik wil niet op de hoogte worden gehouden

3. Ondertekening
Hierbij verklaren wij dat mantelzorger acht uur per week gedurende een periode van drie maanden zorg verleent
aan zorgvrager. Hierbij geeft mantelzorger toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens worden geregistreerd. De
mantelzorger geeft eveneens aan gemeente Noordwijk toestemming om deze gegevens onderling uit te wisselen met
Welzijnskompas Lisse/Hillegom en Welzijn Teylingen. Indien de zorgvrager onder de 18 jaar is, moet de ouder/voogd (ook)
tekenen onder zorgvrager.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats

Plaats

Datum

Datum

Handtekening zorgvrager

Handtekening mantelzorger

4. Retourgegevens
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Via Antiqua 23
2211 HW NOORDWIJKERHOUT
T: +31 (0)252 343 800
E: wmo@noordwijkerhout.nl
t.a.v. Klaartje Passchier

Ruimte voor aantekeningen mantelzorgconsulent
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Mantelzorgcompliment 2019
Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Zorgvragers kunnen voor
hun mantelzorger een jaarlijkse blijk van waardering aanvragen. De gemeente Noordwijk geeft
mantelzorgers uit Noordwijkerhout en De Zilk ook in 2019 een financiële blijk van waardering
in de vorm van een VVV-Cadeaukaart ter waarde van € 125,-. Hieronder leest u meer over het
mantelzorgcompliment.
Heb ik een mantelzorger?
Heeft u een chronische ziekte of bent u gehandicapt of
hulpbehoevend? Zorgt uw partner, uw ouder, uw kind of
een andere familielid, vriend of kennis voor u? U hebt een
mantelzorger wanneer iemand langdurig en onbetaald voor
u zorgt.

Hoe kan ik de blijk van waardering aanvragen?
Krijgt u hulp van een mantelzorger en voldoet u aan de
voorwaarden? Dan kunt u de blijk van waardering aanvragen
door het aanvraagformulier ‘Mantelzorgcompliment 2019’
volledig ingevuld en ondertekend in te leveren bij de
contactpersoon van uw gemeente. Als de zorgvrager niet
in staat is om zelfstandig het formulier in te vullen, mag de
mantelzorger het invullen. Het mantelzorgcompliment kan
tot 31 december 2019 worden aangevraagd.

Wat kunt u van de mantelzorgconsulent of
mantelzorgondersteuning verwachten?
De mantelzorgconsulent doet veel meer dan alleen de
aanvraag voor het mantelzorgcompliment. Mantelzorgers
kunnen bij de consulent terecht voor informatie, advies
of een luisterend oor. De mantelzorger kan deelnemen
aan o.a. ontspannende activiteiten, themabijeenkomsten,
cursussen, gespreksgroepen en de Dag van de Mantelzorg.
Ook kan er een vrijwilliger worden ingezet ter ontlasting van
de mantelzorger.
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Wanneer komt mijn mantelzorger in
aanmerking?
Zorgt uw mantelzorger al voor een langere tijd, onbetaald
voor u? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de
financiële blijk van waardering voor mantelzorgers 2019.

Voorwaarden
De volgende voorwaarden zijn er aan verbonden:
•
de zorgvrager moet een inwoner zijn van
Noordwijkerhout of De Zilk. De mantelzorger waarvoor
de blijk van waardering wordt aangevraagd mag in een
andere gemeente wonen;
•
mantelzorgers van zorgvragers in een verzorgingsof verpleeghuis komen niet in aanmerking voor het
mantelzorgcompliment;
•
de zorgvrager heeft in 2019 niet eerder een blijk van
waardering voor mantelzorgers aangevraagd;
•
per zorgvrager kan één mantelzorger voor de blijk van
waardering worden voorgedragen;
•

•

•

de mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste
acht uur per week over de periode van drie maanden
zorg aan de zorgvrager;
de blijk van waardering is niet bedoeld voor het
verlenen van gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals
bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
de mantelzorger is geregistreerd bij de
mantelzorgconsulent in de eigen gemeente of geeft
toestemming voor registratie bij het aanvragen
van de blijk van waardering. De registratie van de
gegevens van mantelzorgers heeft als doel gerichte
informatie te verstrekken over de mogelijkheden van
mantelzorgondersteuning.
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