voor de mantelzorger

Alles over het oplossend
vermogen van de
mantelzorgmakelaar
Onze mantelzorgmakelaar verwijst niet door maar lost het op.
Zij heeft een onafhankelijke positie in de zorgwereld en
actuele kennis van de wetten van waaruit de zorg geregeld
en betaald wordt. Een mantelzorgmakelaar ondersteunt de
mantelzorger en neemt regeltaken over. Op het gebied van
zorg en welzijn, wonen en inkomen.
Kennis van lokaal aanbod
Onze mantelzorgmakelaar kent het lokale aanbod van gemeentelijke en niet- gemeentelijke zorg- en andere aanbieders. Ze is goed op de hoogte van de actuele (on)mogelijkheden binnen de zorgwetgeving en weet welke wegen ze moet bewandelen om zo
snel mogelijk praktische oplossingen te realiseren. Daarnaast biedt zij ondersteuning in
contacten met overheid en zorginstellingen.

Hoe werkt een mantelzorgmakelaar?
Onze mantelzorgmakelaar brengt tijdens een persoonlijk gesprek uw gehele situatie in
kaart. Inclusief de door u ervaren belemmeringen. Daaruit volgt een overzicht van
regeltaken. U beslist zelf welke regeltaken het eerst moeten worden opgepakt en wat u
met de aangereikte antwoorden en mogelijkheden doet. De mantelzorgmakelaar houdt
u tussendoor op de hoogte over de voortgang. De dienstverlening eindigt als het
afgesproken resultaat is bereikt.

Heeft u vragen? Bel Charlotte Vijnmans  (0487) 76 10 46
ZORGGELUK

Waar kunt u onze mantelzorgmakelaar
voor inzetten?
Zorg ________________________________________
• Aanvragen indicatie WMO, Wlz ( bij het CIZ) of jeugdwet en hulp bij
indicatie gesprek
• Zorgmogelijkheden en financieringsvorm (zorg in natura of PGB)
• PGB regelen, administratie opstarten en totaal bedrag per maand budgetteren
• Organiseren van zorg thuis
• Respijtzorg en eerstelijns verblijf regelen
• Bemiddeling bij (spoed) opname
• Terminale zorg regelen
• Invullen formulieren, en brieven en hulp bij lastige telefoongesprekken
• Opstellen van bezwaarschriften
• Contacten met instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor,
zorgverzekeraar en gemeente
• Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen
• Aanvragen meerzorg en Extra Kosten Thuis
• Herindicatie aanvragen
• Klachten en bemiddeling
• Opstellen van een persoonlijk zorgplan
• Keuze van een zorgaanbieder

Wonen ______________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoeken geschikte woonvorm
mogelijkheden mantelzorgwoning
hulp bij financiering en keuze woningaanpassing en hulpmiddelen
Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
Ondersteuning bij keuze langer thuis of verpleeghuis
Financiële consequenties van wijziging woonsituatie
mogelijkheden huishoudelijke hulp
Invullen formulieren, brieven en telefoongesprekken
Contacten met instanties, woningstichting en zorginstellingen
Informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voorzieningen

Werk_______________________________________
•
•
•
•
•

Verlofmogelijkheden (wet en CAO)
Contacten met werkgever over afstemming van werk en zorgtaken
Ondersteuning bij gesprek met werkgever
Werkgever informeren over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
informatie over uitkering en werk voor mensen met beperking
(Participatie wet)
• hulp bij aanvraag Wajong, arbeidsvermogen

Financiën _________________________________
• Oplossingen onderzoeken van financiële kwesties/problemen
door ziekte en/of mantelzorg
• Scheiden van wonen en zorg; de financiële consequenties
• mantelzorgkosten en belasting
• als mantelzorger betaald worden uit PGB
• PGB, hoe kan ik zoveel mogelijk zorguren hieruit betalen
• mantelzorgvergoedingen
• aftrekbare ziektekosten belasting
• Eigen bijdrage, mogelijkheden bij minder inkomen
• Eigen bijdrage verschil Wmo en Wlz
• Eigen bijdrage bij weinig zorguren
• Eigen bijdrage, problemen met CAK
• PGB, hulp bij administratie en/of problemen met SVB
• Kind met beperking; welke extra tegemoetkomingen zijn er

Mantelzorg ________________________________
•
•
•
•
•

hulp bij overbelasting door (werk) en mantelzorg
mantelzorgvergoeding
mantelzorg en uitkering
mantelzorger betalen uit PGB
mantelzorg en de zorgverzekering

• vervangende mantelzorg; de mogelijkheden
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Wat kost een mantelzorgmakelaar?
Steeds meer zorgverzekeraars bieden een vergoeding vanuit een aanvullend pakket.

Zowel mantelzorgers als zorgvragers kunnen hierop een beroep doen. Enkele
gemeente kennen ook een vergoedingsregelingen. Daarnaast staan steeds meer
bedrijven open voor financiering van de mantelzorgmakelaar in het kader van
ziekteverzuim en preventie onder mantelzorgende medewerkers.
Wilt u weten onder welke regeling u aanspraak kunt maken op de inzet van onze
mantelzorgmakelaar? Dan kunt u ons gewoon bellen.

Erkenning
Mantelzorgmakelaars hebben een post-HBO opleiding gevolgd en zijn aangesloten
bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars BMZM. Binnen dit landelijke
netwerk werken zij samen aan verdere professionalisering van mantelzorgondersteuning, delen zij ervaringen en houden hun kennis up to date.
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Doederij is vinder van oplossingen in de zorg binnen regio Maas en Waal.
Heeft u een vraag dan kunnen wij u in elk geval verder helpen.
De Tuut 1a 6629AA Appeltern
 0487-761046
info@doederij.com www.doederij.com

