AANVRAAG MANTELZORGCOMPLIMENT 2022
U KUNT UW AANVRAAG OOK DIGITAAL INVULLEN VIA WWW.HULPWIJZERHATTEM.NL.
Voor hulp bij het invullen kunt u terecht bij Op Ko€rs (zie toelichting)
Zorgvrager
Naam
Adres en postcode
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSNummer

:
:
:
:
:

Mantelzorger
Naam
Adres en postcode
Telefoonnummer
Geboortedatum
BSNummer
Mailadres
Bankrekeningnr (Iban)

:
:
:
:
:
:
:

Relatie tot zorgvrager

:

Korte omschrijving mantelzorgsituatie:
Verklaring en toestemming
Hierbij verklaren wij dat bovengenoemde mantelzorger in de periode van 1 oktober 2021
tot en met 31 december 2022 minimaal 8 uur per week voor een periode van minimaal
3 maanden zorg heeft verleend aan bovengenoemde zorgvrager.
Hierbij geeft bovengenoemde mantelzorger toestemming dat zijn/haar persoonsgegevens
worden geregistreerd bij de gemeente en bij Stichting Welzijn Hattem (SWH).
Zorgvrager en mantelzorger verklaren mee te willen werken bij eventuele steekproefsgewijze
controle.
Datum………………………

Datum………………………….

Handtekening zorgvrager

Handtekening mantelzorger

………………………………..

…………………………………

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:
Gemeente Hattem, Loket WIZW, Postbus 93, 8050 AB Hattem

TOELICHTING
Degenen die zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten, ook wel mantelzorgers, vormen
een belangrijk onderdeel van onze samenleving. De gemeente Hattem geeft mantelzorgers
daarom een financiële blijk van waardering van € 100,-.
Wanneer ben ik mantelzorger?
U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit kan bijvoorbeeld een partner, ouder, kind,
of ander familielid, buurman, buurvrouw, vriend of kennis zijn.
De zorg voor een naaste is vaak vanzelfsprekend. Mantelzorg geeft meestal voldoening, omdat
u zorgt voor iemand om wie u geeft. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan de
zorg zwaar zijn.
Wanneer komt u in aanmerking voor een mantelzorgcompliment?
Zorgt u al langere tijd voor een naaste die langdurig ziek is? Dan komt u mogelijk in aanmerking
voor het mantelzorgcompliment. De voorwaarden zijn:
- per zorgvrager kan één mantelzorger in aanmerking komen voor het
mantelzorgcompliment;
- de zorgvrager moet inwoner zijn van de gemeente Hattem (de mantelzorger mag buiten
de gemeente Hattem wonen);
- de mantelzorger verleent gemiddeld voor tenminste 8 uur per week over een minimale
periode van 3 maanden zorg aan de zorgvrager;
- het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor gebruikelijke zorg aan huisgenoten, zoals
bijvoorbeeld stofzuigen, afwassen en de was doen;
- de mantelzorger is geregistreerd bij Stichting Welzijn Hattem (SWH) of geeft met het
ondertekenen van het aanvraagformulier toestemming voor registratie. De registratie heeft
als doel gerichte informatie te verstrekken over mantelzorgondersteuning.
Mantelzorgconsulent
Bent u al bekend met de mantelzorgconsulent? De consulent kan u informatie of advies
geven of een luisterend oor bieden. U kunt deelnemen aan o.a. ontspannende activiteiten,
themabijeenkomsten, cursussen, gespreksgroepen en de dag van de mantelzorg
(10 november). Ook kan er een vrijwilliger worden ingezet ter ontlasting van de mantelzorger.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting Welzijn Hattem (SWH)
Daendelsweg 2 (MFC De Marke)
8051 DX Hattem
038-4432881
www.swhattem.nl
info@swhattem.nl
Aanvraag
U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot en met 31 december 2022.
Binnen 8 weken na de aanvraag krijgt zowel de zorgvrager als de mantelzorger schriftelijk
bericht of het mantelzorgcompliment wordt toegekend. Wanneer de toekenning plaatsvindt
voor de dag van de mantelzorg op 10 november 2022 zal betaling rond die datum
plaatsvinden.

