Aanmeldingsformulier dienstencheques 2021
Voornaam

______________________________________________________________

Achternaam

______________________________________________________________

Adres

______________________________________________________________

Postcode en plaats

______________________________________________________________

Telefoon thuis

_______________________

E-mail

______________________________________________________________

mobiele telefoon _______________________

Zorgt u voor iemand woonachtig in
de gemeente Moerdijk die hulp en
ondersteuning nodig heeft?

 ja  nee

Wat is uw relatie tot de persoon waarvan
u mantelzorger bent?

 partner
 familie
 buur/buren
 vriend(en)
 anders nl. ………………………………...

De hulp en/of ondersteuning welke u
verleent is onbetaald?

 ja  nee

Deelt u het huishouden met iemand
die vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) huishoudelijke
ondersteuning ontvangt?

 ja  nee

Deelt u het huishouden met iemand
die een hulp of ondersteuning
ontvangt vanuit de Wet langdurige
zorg (Wlz)?

 ja  nee

Bent u de enige mantelzorger in uw
huishouden die dienstencheques koopt?

 ja  nee

Zet u de dienstencheques in op uw
woonadres?

 ja  nee

Uitnodiging voor gesprek
In 2021 worden voor het laatste jaar de dienstencheques ingezet.
Nu deze vorm van mantelzorgondersteuning komt te vervallen en deze voor u wellicht onmisbaar is,
zouden wij graag met u in gesprek gaan om andere mogelijkheden te bespreken. Wilt u hieronder
aangeven of u prijs stelt op een gesprek. Dan nemen wij in het 1e kwartaal 2021 contact met u op.

 ja, u kunt mij uitnodigen voor een persoonlijk gesprek
 nee, ik zie af van een gesprek

Mantelzorg Moerdijk
Mantelzorg Moerdijk is een organisatie die ondersteuning biedt aan mantelzorgers,
www.mantelzorgmoerdijk.nl. Zij houden mantelzorgers van hun activiteiten op de hoogte middels een
nieuwsbrief. Wilt u ook op de hoogte zijn van deze activiteiten. Dan vragen wij u toestemming te geven
om uw persoonsgegevens te mogen delen met mantelzorg Moerdijk.

 ja, u kunt mijn gegevens doorgeven aan Mantelzorg Moerdijk
 nee, ik ben al bekend bij Mantelzorg Moerdijk
 nee, ik zie af van de aanmelding bij Mantelzorg Moerdijk
Gewenste zorgaanbieder
Wilt u aangeven bij welke aanbieder u de cheques wilt gaat inkopen. Bij akkoord zullen wij u bij deze
aanbieder aanmelden.

 Thuiszorg met aandacht (TWB)
 Matilda
 De algemene thuiszorg (DAT)
 Actiefzorg
 Tzorg

Handtekening
Datum: ______________________________
Naam: ______________________________

Handtekening: ________________________

