Registratieformulier
2019

steunpunt

Ik wil in aanmerking komen voor:
U kunt meerdere vakjes aanvinken.
□t Mantelzorgwaardering
□t Huishoudelijke Hulp Toelage
□t Tuinonderhoud

Registreren
Naam mantelzorger

: dhr / mw

Burgerservicenummer

:

Adres

:

Postcode/plaats

:

Geb.datum

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Bankrekeningnummer

:

Mantelzorger voor

:

□ uw partner □ uw kind □ uw ouder(s) □ uw vriend(in)/buur

□ anders, nl.
		
U heeft de zorg voor

: dhr / mw

Adres

:

Postcode/plaats

:

Geb.datum

:

Telefoonnummer

:

* Ik ga akkoord met mijn registratie bij het Steunpunt mantelzorg Farent.
* Ik ga akkoord met de voorwaarden voor de verstrekking van de mantelzorgwaardering van de gemeente ’s-Hertogenbosch (zie achterkant).
* Het Steunpunt mantelzorg Farent gaat ervan uit dat zowel de mantelzorger als de zorgvrager op de hoogte zijn van de aanmelding.
* Uw aanmelding kan besproken worden in een Buurtteam.

Korte omschrijving aandoening/beperking:

1. Hoe lang zorgt u al of geeft u hulp aan uw naaste?
□ 1 maand □ 2 maanden □ 3 maanden of langer

3. Deelt u uw mantelzorg met familie, buren of vrienden?
□ Regelmatig □ Soms □ Nee

2. Hoeveel tijd per week verleent u zorg of geeft u
hulp en ondersteuning?
□ < 2 uur □ 2 - 7 uur □ 8 uur en meer

4. Hoe ervaart u uw mantelzorg?

Naar waarheid ingevuld*, d.d.

Handtekening:

□   □   □   □   □   □   □

Positief

|

(zet een kruisje hoe het voelt voor u)

Negatief

Dit formulier sturen naar:
Steunpunt mantelzorg Farent / Postbus 17 / 5201 AA ‘s-Hertogenbosch. U kunt het formulier ook digitaal invullen op
www.farent.nl/mantelzorg. Vragen? Bel naar 073 206 88 00 of e-mail mantelzorg@farent.nl
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Mantelzorg
Een mantelzorger zorgt onbetaald en langere tijd voor een chronisch zieke. Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn die dement
wordt, een partner met een ernstige lichamelijke ziekte, een kind dat gehandicapt is of een depressieve vriend of buur.

Registreren bij het Steunpunt mantelzorg Farent
Het Steunpunt mantelzorg Farent ondersteunt mantelzorgers in de gemeente ’s-Hertogenbosch, geeft informatie en voert
regelingen van de gemeente uit. U kunt zich registreren bij het Steunpunt door uw gegevens in te vullen op de voorkant van dit formulier en te sturen naar Steunpunt mantelzorg Farent, Postbus 17, 5201 AA ‘s-Hertogenbosch.

Het Steunpunt heeft veel te bieden
Ga naar www.farent.nl/mantelzorg of bel 073 206 8800 voor:
• Digitaal inschrijven/aanvragen mantelzorgwaardering
• Diensten Huishoudelijke Hulp en Tuinonderhoud
• Spreekuren mantelzorgconsulenten
• Bijeenkomsten voor mantelzorgers
• Informatie over regelingen en ondersteuning
• Dag van de Mantelzorg

Toelichting en voorwaarden mantelzorgwaardering
•
•
•
•
•

Het gaat om waardering en geen onkostenvergoeding
De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen
De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in de gemeente ’s-Hertogenbosch te wonen
Het Steunpunt mantelzorg Farent verstrekt de mantelzorgwaardering
Uitbetaling waardering vindt jaarlijks circa één maand na inschrijving plaats op uw bankrekening

Diensten
Als mantelzorger kunt u hulp krijgen in uw eigen huishouden of dat van de zorgvrager. De gemeente ’s-Hertogenbosch
heeft hiervoor regelingen: de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en tuinonderhoud.
Toelichting en voorwaarden
• De diensten, zoals o.a. huishoudelijke hulp toelage en tuinonderhoud, worden ingezet in ’s-Hertogenbosch
• Tarief is € 5,50 per uur / per dienst

T 073 206 88 00 | E mantelzorg@farent.nl | www.farent.nl/mantelzorg

