
Samen 
voor de beste 
mantelzorg.
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Oudland 12

4617 ME  Bergen op Zoom

Tel.           +31 (0)6 24 55 04 30

E-mail      info@mzmwb.nl

Website   www.mzmwb.nl

Wat wij voor u doen:

Begeleiding en ondersteuning

 PGB of zorgaanvraag begeleiden van A tot Z (WMO, 

    wet langdurige zorg, jeugdwet of zorgverzekeringswet) 

 Onafhankelijke cliëntondersteuning bieden

 Overleg met instanties overnemen of daarbij helpen

 Indicaties aanvragen

 Bezwaarschriften schrijven, gerelateerd aan zorg

 Bemiddelen met werkgever over afstemmen van werk- en zorgtaken

Uitzoekwerk

  Juiste weg naar zorg en begeleiding

  Financiële vraagstukken rondom zorg 

  Passende zorg of persoonlijke hulp op maat met u uitzoeken

  Passende woonruimte met u uitzoeken

  Wettelijke regelingen uitzoeken

Regelwerk

 Vervangende respijtzorg regelen

 Eigen bijdrage berekenen

 Gesprek met gemeente of wijkverpleegkundige (keukentafelgesprek) voorbereiden

 Persoonlijk plan schrijven

Hebt u een andere taak die u uit wilt besteden om het mantelzorgen te verlichten? 

Vraag het vrijblijvend aan Mantelzorgmakelaar West-Brabant.  

Mantelzorgmakelaar West-Brabant is aangesloten bij:



Hulp voor 
de mantelzorger

Als mantelzorger kunt u 

Mantelzorgmakelaar West-Brabant inschakelen voor:

 Ondersteuning en begeleiding

Uitzoekwerk

Regelwerk

Uiteraard houdt u zelf de regie. 

Kijk op www.mzmwb.nl voor al onze diensten. 

Balans tussen 
mantelzorg en
andere taken
Mantelzorgmakelaar West-Brabant ondersteunt 

mantelzorgers in West-Brabant, die hulp 

kunnen gebruiken bij een goed evenwicht 

tussen mantelzorg en andere taken, 

zoals werk. Het tijdig inzetten van 

een mantelzorgmakelaar voorkomt 

overbelasting bij mantelzorgers.

Mantelzorger op 
de eerste plaats

Mantelzorgmakelaar West-Brabant is 

er voor de mantelzorger. Bij ons staat 

de mantelzorger op de eerste plaats. 

Daarnaast ondersteunt Mantelzorgmakelaar 

West-Brabant gemeenten, instellingen en 

bedrijven die het welzijn van mantelzorgers 

willen verbeteren via een mantelzorgvriendelijk 

beleid. 

Samen sterk

Mantelzorgmakelaar West-Brabant 

ondersteunt mantelzorgers op een eerlijke, 

onafhankelijk en professionele manier, zodat 

mantelzorgers niet overbelast raken. Door als 

mantelzorgmakelaar in West-Brabant actief 

samen te werken, bent u verzekerd 

van continuïteit  in hulp en begeleiding.

Contact

Wie zorgt er voor de mantelzorger? 

Dát houdt ons bezig. Neem vrijblijvend contact 

op voor ondersteuning, begeleiding en het 

uitbesteden van uitzoek- en regelwerk. 

Vaak is een (gedeeltelijke) vergoeding voor 

de inzet van de mantelzorgmakelaar mogelijk 

via de ziektekostenverzekeraar, gemeente 

of werkgever.

ESMERALDA 

BEVERS-MODDERMAN

Tel.           

+31 (0)6 24 55 04 30

E-mail     

info@mzmwb.nl
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