
Overnemen van regeltaken 
Mantelzorgers kunnen gratis een 

beroep doen op de mantelzorg-

makelaar. Die brengt de mantelzorg-

situatie in kaart en neemt zoveel 

regeltaken over als de mantelzorger 

wenst. 

Voorbeelden van regeltaken zijn:

•	  Uitzoeken welke zorg het beste 

past bij de zieke en bij u. 

•	  Organiseren van persoonlijke hulp 

op maat, zoals vervoer, (tijdelijke) 

opvang en woningaanpassingen. 

•	  Onderhouden van contact met  

instanties (zoals het CIZ),  

gemeenten en verzekeraars.

•	  Bemiddelen met werkgevers over 

de afstemming van werk en  

mantelzorg. 

•	  Uitzoeken van wettelijke 

regelingen, voorzieningen en 

voorschriften.

De mantelzorgmakelaar regelt het!
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“De wirwar van regels, instanties 
en tegemoetkomingen was voor 
ons te groot en niet te overzien. De 
hulp van de mantelzorgmakelaar 
geeft ons een rustig gevoel.“

Herkent u zichzelf?
Iedere dag zorgen er in Nederland 

ruim twee miljoen mensen voor een 

chronisch zieke of gehandicapte 

partner, ouder, k ind of andere naaste. 

Deze onbetaalde vorm van zorg, 

die vaak uit nood is geboren, heet 

mantelzorg. 

Het geven van mantelzorg kost 

energie en de emotionele druk 

is vaak hoog. Daarnaast komt er 

vaak regelwerk bij k ijken. Sommige 

mantelzorgers houden weinig tijd 

over voor hun eigen agenda en 

dagelijkse activiteiten. Niet voor 

niets hebben veel mantelzorgers 

vermoeidheidsklachten of voelen zij 

zich overbelast.



De mantelzorgmakelaar is onderdeel van het Mantelzorgcentrum, hét 

expertisecentrum voor mantelzorg in de regio Noord-Holland Noord voor:

•	 Een online overzicht van activiteiten voor mantelzorgers.

•	 Steunpunt Mantelzorg in de Kop van Noord-Holland

•	 Voorlichting en advies over mantelzorgondersteuning voor organisaties.

•	 Mantelzorgmakelaars in diverse regio’s.

•	 Cursussen voor mantelzorgers. 

Zie voor meer informatie: www.mantelzorgcentrum.nl

Contact met de 
mantelzorgmakelaar
Benieuwd naar wat de mantelzorg-

makelaar in uw situatie kan doen? 

De ervaring leert dat het u in ieder 

geval minder stress, meer vrije tijd en 

meer energie oplevert! Neem geheel 

vrijblijvend contact op om in contact 

te komen met de mantelzorgmakelaar 

in uw regio.

Mantelzorgmakelaar
T: 072 - 562 76 18

E: info@mantelzorgmakelaar.nl

Gemeenten subsidiëren de 
mantelzorgmakelaar, waardoor 
deze dienst gratis is voor 
mantelzorgers!

Mantelzorgmakelaar 
voor werknemers
Eén op de acht werknemers is ook 

mantelzorger en heeft dus eigenlijk 

twee banen. Het is een combinatie 

die niet altijd soepel loopt. 

Bijvoorbeeld omdat instanties alleen 

bereikbaar zijn onder werktijden. 

Juist hier ervaren mantelzorgers het 

gemak van de mantelzorgmakelaar. 

Wat een tijdbesparing als die de zorg 

regelt!

Minder stress 

Meer vrije tijd 

Meer energie!

Blijf op de hoogte van mantelzorgnieuws in uw regio met de nieuwsbrief! 
Meld u aan via: info@mantelzorgcentrum.nl
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toud
Notitie
Neem geheel vrijblijvend contact op met de mzm in uw regio. geen 2 x contact

toud
Notitie
wel of geen punt achter iedere regel?


