Meldformulier Mantelzorger
Gemeente Weststellingwerf

ZORGT U VOOR EEN ANDER? MELD U AAN ALS MANTELZORGER

Zorgt u voor uw partner? Kunnen uw buren of kennissen eigenlijk niet zonder uw hulp? Bent u vaak bij uw ouders voor
intensieve hulp? Dan bent u mantelzorger. Bent u mantelzorger van iemand die in de gemeente Weststellingwerf woont?
De gemeente Weststellingwerf geeft u graag steun, waardering en erkenning. Meld u aan en ontvang, onder een aantal
voorwaarden, de Mantelzorgpas.

EEN MANTELZORGER VERDIENT DE MANTELZORGPAS

Met de Mantelzorgpas kunt u gebruik maken van praktische diensten als schoonmaakdiensten, maaltijden- en
boodschappenservice, hulp in en om het huis, of bijvoorbeeld een pedicure, kapper of schoonheidsspecialiste aan huis. Deze
ondersteunende diensten bieden wij u met korting aan. Daarnaast kunt u met de pas elk jaar gratis gebruik maken van één van
de diensten.
De Mantelzorgpas is een waardering van de gemeente Weststellingwerf, in samenwerking met en uitgevoerd door
welzijnsorganisatie Timpaan en pluZ, het servicepakket van de KwadrantGroep.

KOM IK IN AANMERKING?

U komt in aanmerking als u aan de volgende criteria voldoet:
✔
U bent mantelzorger voor iemand (we noemen dit de zorgvrager) die in de gemeente Weststellingwerf woont.
✔
U biedt minimaal 6 uur per week en langer dan 3 maanden onbetaalde zorg.
✔
U hebt het meldformulier volledig en naar waarheid ingevuld.
✔	De zorg betreft niet de gebruikelijke zorg die inwonende huisgenoten aan elkaar dienen te bieden zoals koken
of boodschappen doen.
Overige voorwaarden en criteria
✔
Per huishouden is maximaal 1 Mantelzorgpas per jaar beschikbaar.
✔
De Mantelzorgpas kan ingezet worden voor de pashouder en zijn gezin en voor diegene waarvoor hij zorgt.
✔	Bent u al pashouder van de pluZ, het servicepakket van de KwadrantGroep? Dan kunt u ook dit formulier indienen.
U krijgt dan het geld van de pluZ-pas retour en u kunt gebruik maken van
de extra mogelijkheden die de Mantelzorgpas biedt.

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN?

Vul het meldformulier volledig in en stuur het naar Timpaan (Pastorieplein 12,
8471 BZ Wolvega). U krijgt zo snel mogelijk bericht of u de Mantelzorgpas
ontvangt. Uiterlijk binnen 12 weken komt er iemand bij u langs om de
Mantelzorgpas persoonlijk te overhandigen.

VRAGEN?

Heeft u vragen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning, de mantelzorgwaardering of de Mantelzorgpas? Neem dan contact
op met Bureau Vrijwilligers en Mantelzorg Weststellingwerf. Zij hebben een steunpunt in Wolvega en in Noordwolde.
Steunpunt Wolvega, Openbare Bibliotheek
Griffioenpark 20, Wolvega
 06 52322757
 mantelzorg@bvmweststellingwerf.nl
Openingstijden: dinsdag (13.30-16.30 uur)

Steunpunt Noordwolde, Openbare Bibliotheek
Mandehof 5, Noordwolde
 06 52320007
 mantelzorg@bvmweststellingwerf.nl
Openingstijden: woensdag (13.30-16.30 uur)

VRAGEN MELDFORMULIER

Persoonlijke gegevens mantelzorger
Achternaam
Voornaam
Geslacht
Geboortedatum

Gegevens t.a.v. de zorg en zorgvrager
Wat is uw relatie met de zorgvrager?
De zorgvrager is mijn:
❏ Partner / echtgenoot,
❏ Vader / moeder,
❏ Broer / zus,
❏ Zoon / dochter,
❏ Ander familielid, Vriend / kennis

Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging

Leeftijd zorgvrager
Belangrijkste ziektebeeld/beperking van de zorgvrager

Postcode
Plaats
E-mailadres

Straatnaam zorgvrager
Postcode zorgvrager

Telefoonnummer
Bent u al pashouder van de pluZ,
het servicepakket van de KwadrantGroep?

❏ Ja.
U ontvangt het bedrag van de pluZ-pas retour.
Noteer hier uw pluZ-pasnummer:

Huisnummer zorgvrager
Toevoeging huisnummer zorgvrager
Hoeveel uren per week verleent u zorg
aan de zorgvrager?

❏ Nee

Sinds wanneer verleent u zorg aan deze zorgvrager?

Datum*

Welke (zorg) taken verleent u aan deze zorgvrager?

Naam*
Handtekening*

* Ondertekening en toestemming
Door het invullen en insturen van dit meldformulier verklaar ik alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en geef ik toestemming om persoonlijke gegevens op te nemen
in het mantelzorgbestand. Mijn gegevens mogen verstrekt worden aan de gemeente
Weststellingwerf, Timpaan en pluZ, het servicepakket van de KwadrantGroep, voor

het uitdraaien en uitreiken van de Mantelzorgpas. Mijn gegevens worden uitsluitend
gebruikt voor uitvoering van de mantelzorgwaardering en het toesturen van informatie
op het gebied van mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Als ik nog geen 18 ben,
dan heeft tevens 1 van mijn ouders/verzorgers dit formulier ondertekend.

