Mantelzorgmakelaar Brabant
Zorg voor mantelzorgers
Als mantelzorger heeft u vele “collega’s”. In Nederland zijn zn 4 miljoen mantelzorgers actief.
Het aantal mantelzorgers dat de mantelzorg met andere taken, zoals werk, combineert,
groeit. En daarmee ontstaat de vraag: wie zorgt er voor de mantelzorger? Het antwoord is er:
de mantelzorgmakelaar!

Ondersteuning mantelzorgers
Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik mantelzorgers in Brabant. Vooral hen die hulp nodig
hebben bij het vinden van evenwicht tussen mantelzorg en andere taken, zoals werk.
Als mantelzorger kunt u mij inschakelen voor;
- Ondersteuning en begeleiding
- Uitzoekwerk
- Regelwerk
Uiteraard houdt u zelf de regie.

Onafhankelijke mantelzorgmakelaar
Als onafhankelijke mantelzorgmakelaar Brabant werk ik actief samen met een andere
mantelzorgmakelaar in Brabant. Ons netwerk in Brabant is groot. Zo kunnen we snel de
juiste verbindingen leggen die u verder helpen. U houdt altijd zelf de regie. Door deze
samenwerking ontstaat voor u continuïteit van dienstverlening;
- Voor mantelzorgers
- Voor werkgevers
- Voor zorgprofessionals

Werkwijze
Tijdens een persoonlijk intakegesprek bespreken we samen uw ondersteuningsvraag. U
ontvangt binnen 7 dagen een gespreksverslag met een concreet plan van aanpak om u te
ondersteunen bij de knelpunten die u ervaart. In het plan van aanpak staat helder vermeld
welke taken u zelf blijft doen en welke taken u wilt uitbesteden.. U houdt altijd zelf de regie!

Vergoeding kosten mantelzorgondersteuning
Steeds meer zorgverzekeraars, gemeenten en werkgevers vergoeden de kosten voor
mantelzorgondersteuning. Mantelzorgondersteuning helpt immers om overbelasting, uitval
en ziekteverzuim te voorkomen. Graag kijk ik voor u of u voor een vergoeding in aanmerking
komt.
U kunt een jaarabonnement mantelzorgondersteuning afsluiten. De kosten van dit
abonnement bedragen € 25,- per maand.

Contact
Mantelzorgmakelaar Brabant
Renate Sauwerwald
Olympiade 22
4873 DA Etten_leur
Tel: 06-365 105 33
Email: info@mantelzorgmakelaarbrabant.nl
www.mantelzorgmakelaarbrabant.nl
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
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Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
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