Alkmaars Mantelzorgcompliment
Wat is het?
Alkmaar waardeert haar mantelzorgers. Dat blijft niet tot mooie woorden beperkt. De gemeente onderstreept
de waardering met het mantelzorgcompliment: een extraatje van €200,-*
Hoe werkt het?
Als zorgvrager kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger(s). Het aanvragen doet u
via de website van gemeente Alkmaar, www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment. Dit mag één keer per jaar,
tussen 1 augustus en 15 december. U mag het compliment alleen aanvragen voor het huidige jaar, dus niet
voor een al verstreken jaar of volgend jaar. Het bedrag wordt uitgekeerd aan de mantelzorger die u in deze
aanvraag opgeeft. Heeft u meer mantelzorgers, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eerlijke verdeling
van het bedrag onder al uw mantelzorgers. Meer informatie is te vinden op www.alkmaar.nl onder ‘Mantelzorgcompliment’.
Voorwaarden
U kunt het Mantelzorgcompliment alleen aanvragen als:
U (de zorgvrager; dit bent u als u langdurig zorg en/of begeleiding nodig heeft):
• in de gemeente Alkmaar woont en mantelzorg ontvangt.
• thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning woont. U woont dus NIET in een verpleeginstelling of
zorginstelling.
Uw mantelzorger (degene die voor u zorgt, voor wie u het mantelzorgcompliment aanvraagt):
• 6 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg heeft verleend.
• 18 jaar of ouder is.
• het aanvraagformulier (achterzijde) wil ondertekenen.
Bewijsstukken
Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment, dient u de volgende bewijsstukken mee te
sturen.
LET OP, stuur nooit originelen maar UITSLUITEND KOPIEËN van officiële documenten!
1. een kopie van uw (zorgvrager) geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
LET OP: maak op de kopie informatie onleesbaar: uitsluitend uw naam, datum van afgifte en geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs mogen zichtbaar zijn. Zie ook **Privacy
2. een kopie van uw indicatie of beschikking. Of een ander bewijs waarin staat dat u zorg ontvangt vanuit de
Wmo, Jeugdwet, Wet langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet.
LET OP! Uitsluitend uw naam, de datum van afgifte, de duur van de indicatie/beschikking en de
betreffende wet mogen zichtbaar zijn. Het overige moet u onleesbaar maken. Zie ook **Privacy
3. Als u de onder 2 genoemde indicatie of beschikking niet heeft: een ingevulde verklaring van een
professionele zorgverlener (zie achterpagina).
Hoe vraag ik het aan?
Vraag het mantelzorgcompliment aan op www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment. Hier vult u uw gegevens
in en kunt u uw bewijsstukken uploaden. De bewijsstukken kunt u uploaden op de website door deze in te
scannen of een foto van uw bewijsstukken met uw smartphone te maken.
Let op: papieren formulieren worden NIET in behandeling genomen
Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Mantelzorgcentrum via 072 - 562 76 18 of mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl.
Moeite met digitaal aanvragen?
Lukt het u niet om de aanvraag voor het mantelzorgcompliment digitaal te doen? Bijvoorbeeld omdat u geen
computer heeft. Bel dan naar het Mantelzorgcentrum: 072 - 562 76 18. De medewerkers van het Mantelzorgcentrum vertellen u welke steunpunten er in uw wijk zijn. Bij de steunpunten kunt u terecht voor hulp bij uw
aanvraag.

* De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de ‘Beleidsregels Mantelzorgcompliment gemeente Alkmaar’.
De gemeente heeft het recht op enig moment te besluiten tot (tussentijdse) aanpassing of wijziging van
haar beleid. Dit kan onder meer leiden tot aanpassing van de hoogte van het bedrag.
** Privacy - Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kijk op
www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment

Verklaring
Beschikt u, als zorgvrager en aanvrager van het Mantelzorgcompliment, niet over een indicatie of beschikking? Laat dan onderstaande verklaring door een professionele zorgverlener invullen.
U kunt de verklaring afdrukken en vervolgens laten invullen. De verklaring kan eventueel ook digitaal ingevuld worden. Druk de
verklaring vervolgens af om het te ondertekenen. Scan de verklaring, of maak een foto met uw smartphone, en voeg de verklaring
toe aan uw digitale aanvraag.

Verklaring verleende mantelzorg zorgprofessional
Hierbij verklaar ik (zorgprofessional):
Voorletters		
Achternaam:
Functie:		
Werkadres:		
Plaats:			
Telefoonnummer(s):
  

Vast  

Mobiel

  

Vast  

Mobiel

Organisatie*:
Thuiszorg/Wijkverpleegkundige
Geriant
MEE & deWering
GGZNHN
Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar
Anders, namelijk:
Dat aan zorgvrager:
Mevrouw  

De heer

Naam:			
Adres:			
Postcode:		

  Woonplaats:

minimaal 8 uur per week, gedurende 6 aaneengesloten maanden, mantelzorg in de thuissituatie is verleend in het jaar
(a.u.b. jaartal invullen).

Plaats:			
Datum:			
Handtekening (liefst voorzien van stempel):

* Aankruisen wat van toepassing is.

