Mantelzorgcompliment
Aanvraagformulier

Mantelzorgcompliment Heerhugowaard
Wat is het?
Heerhugowaard waardeert haar mantelzorgers. Dat blijft niet tot mooie woorden beperkt. De gemeente
onderstreept de waardering met het mantelzorgcompliment: een extraatje van € 200,-

Hoe werkt het?
Als zorgvrager kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger(s). Dit mag één keer per jaar,
tussen 1 november en 31 december. Uw aanvraag moet uiterlijk op 31 december bij ons binnen zijn. U mag het
compliment alleen aanvragen voor het huidige jaar, dus niet voor een al verstreken jaar of volgend jaar. Het bedrag
wordt uitgekeerd aan de mantelzorger die u in deze aanvraag opgeeft. Heeft u meer mantelzorgers, dan bent u zelf
verantwoordelijk voor de eerlijke verdeling van het bedrag onder al uw mantelzorgers. Meer informatie is te vinden
op www.heerhugowaard.nl onder ‘Mantelzorgcompliment’.

Voorwaarden
U kunt het Mantelzorgcompliment alleen aanvragen als:
U (de zorgvrager; dit bent u als u langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft):
• in de gemeente Heerhugowaard woont en mantelzorg ontvangt.
• Thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont. U woont dus niet in een verpleeginstelling of
zorginstelling.
Uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt):
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg aan u heeft verleend.
• Het aanvraagformulier (rechterpagina) wil ondertekenen.

Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, dient u de volgende bewijsstukken mee te sturen.
LET OP, stuur nooit originelen maar UITSLUITEND KOPIEËN van officiële documenten!
1. Een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
2. Een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de Wmo,
Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.
3. Als u de onder 2 genoemde indicatie of beschikking niet heeft: een ingevulde verklaring van een professionele
zorgverlener (zie achterpagina).

Hoe vraag ik het aan?
Vraag het mantelzorgcompliment aan door het ingevulde aanvraagformulier (rechterpagina) met de bovenstaande
gevraagde bewijsstukken op te sturen naar:
WELSCHAP - MET WELZIJN
t.a.v. Mantelzorgcompliment
Antwoordnummer 1800
1960 VB Heemskerk

Een postzegel is niet nodig.
U kunt de aanvraag ook inscannen en mailen naar: mantelzorgcompliment@methhw.nl
De mantelzorger ontvangt binnen uiterlijk vier weken na goedgekeurde indiening het bedrag op de rekening.

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment Heerhugowaard
Lees eerst de informatie op de linkerpagina. Vul het formulier volledig en in blokletters in.
LET OP, stuur nooit originelen maar UITSLUITEND KOPIEËN van officiële documenten (bewijsstukken)!
Verloop van uw aanvraag
MET mantelzorgondersteuning beoordeelt uw complete aanvraag. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan
wordt het bedrag uiterlijk 4 weken na ontvangst gestort op de rekening van uw mantelzorger.
MET mantelzorgondersteuning is er voor alle mantelzorgers in Heerhugowaard.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MET: E-mail: info@methhw.nl - Telefoon: 088 88 76 971
ZORGVRAGER (u, degene die zorg ontvangt van uw mantelzorger) = aanvrager
Achternaam:

voorletters

M/V*

Adres:
Postcode:

Woonplaats

Woonplaats:
E-mail:
Telefoon:
MANTELZORGER (degene die voor uw zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt)
Achternaam:

voorletters

M/V*

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
IBAN Bankrekeningnummer:

N L

E-mail:
Telefoon:

□ De mantelzorger ontvangt in het vervolg graag de nieuwsbrief voor mantelzorgers
□ De mantelzorger wordt graag geïnformeerd over de mogelijkheden van mantelzorgondersteuning door MET
Paraaf mantelzorger voor akkoord met inschrijving bij MET Mantelzorg ……………………………………………………….
Datum aanvraag

………/………/………………

Handtekening aanvrager

…………………………………………………………………………………………………………………………………

S.V.P. of Bewijsstukken toevoegen
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en één van de volgende papieren:
- indicatie Wet maatschappelijke ondersteuning;
- indicatie Jeugdwet;
- indicatie Zorgverzekeringswet;
- indicatie Wet langdurige zorg.
Als u geen indicatie heeft, kunt u een verklaring van een professionele zorgverlener bijsluiten dat de mantelzorg
minimaal 8 uur per week gedurende zes aaneen gesloten maanden is verleend. > Zie volgende pagina

Verklaring verleende mantelzorg zorgprofessional
Beschikt u, als zorgvrager en aanvrager van het Mantelzorgcompliment, niet over een indicatie of beschikking (zie
vorige pagina)? Dan verzoeken wij u onderstaande verklaring door een professionele zorgverlener te laten invullen
en ondertekenen en als bewijsstuk op te sturen.
Hierbij verklaar ik (zorgprofessional):
Naam:
Functie:
Werkadres:
Plaats:
Telefoonnummer(s):

Organisatie*
○ Thuiszorg/wijkverpleegkundige
○ Jeugd- en gezinscoach gemeente Heerhugowaard
○ GGZ
○ Geriant
○ Anders, namelijk

Dat aan zorgvrager, die dit mantelzorgcompliment aanvraagt (zie aanvraagformulier voor gegevens)
minimaal 8 uur per week, gedurende 6 aaneengesloten maanden, mantelzorg in de thuissituatie ie verleend in het
jaar …………………… (graag het jaartal invullen).

Datum en plaats

…………………………………………………………………………………………………………

Handtekening (evt. voorzien van stempel)

………………………………………………………………………………………………………….

www.methhw.nl – 088 8876971

