CONTACT
Heeft u vragen? Wilt u meer informatie?
Voelt u zich vrij om contact met mij op te nemen!

Miedema Mantelzorgmakelaar
T 0642098446
E info@miedemamantelzorgmakelaar.nl
I www.miedemamantelzorgmakelaar.nl
Ik ben opgenomen in het kwaliteitsregister van het
registerplein en voldoe aan de strenge eisen die hieraan
gesteld worden.

MANTELZORGMAKELAARS
ONDERSTEUNEN,
REGELEN

EN

INFORMEREN,

ONTLASTEN

MANTELZORGERS

EN

CLIËNTEN.

Dit ben ik

Miedema Mantelzorgmakelaar
biedt professionele ondersteuning
aan u als mantelzorger door het
overnemen van regeltaken.
Hierdoor hoeft u zich niet meer
bezig te houden met ingewikkelde
aanvraagprocedures, instanties en
zorgverleners.

OVER MIEDEMA
MANTELZORGMAKELAAR
Werk combineren met mantelzorg is

tegenwoordig

Het voordeel van een mantelzorgmakelaar is dat

MEERWAARDE

heel normaal. Gemiddeld 1 op de 5 werknemers

-

KENT

MANTELZORGMAKELAAR:

ALLE

BELEIDSTERREINEN

wordt veelal vergoed door de zorgverzekering.

combineert werk met mantelzorg, in de zorg is dit

(ZORG/WONEN/WELZIJN/ARBEID

zelfs 1 op 4 en dit aantal groeit steeds meer. Dit

deze heel breed met u mee kan denken en echt
het verschil voor u kan maken. Mijn dienstverlening

EN

Dit komt in een persoonlijk gesprek ter sprake. Of
kijk hiervoor alvast bij vergoedingen op mijn

komt omdat de zorg thuis niet goed geregeld is. Ik

FINANCIËN)

website.

help u graag weer op weg! Hierdoor ontstaat een
verminderde productiviteit en een hoog
ziekteverzuim.

-

INFORMEREND

WELZIJN,

OVER

ARBEID

EN

ZORG,

WONEN,

FINANCIËN

VOOR

Want waar u vindt u de zorg of ondersteuning als u

U

net uit een revalidatie traject komt? Waar moet u

ALS

- Organiseren van de juiste ondersteuning,

MANTELZORGER

begeleiding en zorgindicaties aanvragen zoals

zijn voor wat? Miedema Mantelzorgmakelaar helpt

-

KENNIS

VAN

ACTUELE

WET

&

een WLC-indicatie, PGB etc.

u opweg!

voelt zich overbelast door de combinatie van
zorgen en uw dagelijkse bezigheden.

- Aanvragen van maatwerkvoorzieningen en

REGELGEVING

Herkent u dit?
-U

hulpmiddelen

-VOORKOMEN
UITVAL

DOOR

VAN

TIJDIG

LANGDURIGE

INZETTEN

VAN

- Indicatie aanvragen WMO, WLZ of jeugdwet

DE

- Informatie geven over PGB en inrichten van het
PGB

MANTELZORGMAKELAAR

- U loopt vast en weet niet goed waar u recht op

- Aanvragen van een persoonsgebonden budget

heeft.

-

- U weet niet wat de mogelijkheden zijn en hoe u

STAAT

NAAST

DE

MANTELZORGER

(PGB) in diverse wetgevingen
- Persoonlijk plan schrijven voor gemeenten of

zorg moet inzetten.

-

TEN

BEHOEVE

VAN

DE

instanties

- U kunt uw werk steeds moeilijker combineren met

- Voorbereiden van- en begeleiden bij het

MANTELZORGER

zorgen.

keukentafel gesprek met gemeente

- U kunt instanties niet bereiken, u wordt van het

(CLIËNTONDERSTEUNER

EN

- Formulieren invullen, zorgcontracten opmaken,

kastje naar de muur gestuurd en komt geen stap

zorgbeschrijvingen maken

ZORGVRAGER)

verder.

-

ONDERSTEUNEN

MET

SPECIALISATIE

Laat mij u helpen!

WET

Werkwijze:
Allereerst ga ik met u in gesprek om te kijken wat

Enkele voorbeelden waarbij Miedema
Mantelzorgmakelaar kan ondersteunen:

&

REGELGEVING

RONDOM

- Begrijpelijke uitleg over de zorgwetten
- Contacten leggen en onderhouden met
instanties zoals CAK, SVB, CIZ, zorgkantoor,
gemeentes en zorgverzekeraars

ZORGTAKEN

- Ondersteunen en bemiddelen in gesprekken met

-

BELANGENBEHARTIGER

VOOR

DE

werkgevers over afstemming werk en mantelzorg

de huidige situatie is. Waar loopt u tegenaan, welke

- Schrijven van een bezwaarschrift of

MANTELZORGER

belemmeringen ervaart u?

klachtenbrief.

Dan bekijken we of u voor vergoeding in

-

LEGT

KEUZES

VOOR

ZONDER

- Herindicatie aanvragen

aanmerkingen komt, bijvoorbeeld of een vergoeding
vanuit PGB mogelijk is of dat de kosten particulier

EXTERNE

verrekend zullen worden.

VAN

Hierna informeer ik u naar mogelijke oplossingen en
mogelijkheden. Vervolgens bespreken we welke

BELANGEN

-

(IN

EIGEN

BELANG

CLIËNT).

BEMIDDELING

TUSSEN

WMO= Wet maatschappelijke ondersteuning

CLIËNT

mantelzorgmakelaar overneem.

Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk!

&

WLZ= wet langdrugie zorg
PGB= persoonsgebonden budget

regeltaken er momenteel liggen en of u zelf taken
wenst op te pakken, of dat ik dit als

- Mogelijkheden huishoudelijke hulp bekijken

(MANTELZORG)

PARTIJEN.

