
Servicepunt
Mantelzorg
Bent u mantelzorger?

Als u voor een naaste uit uw directe omgeving zorgt die langdurig ziek,
gehandicapt, verslaafd of hulpbehoevend is, dan bent u mantelzorger. 
Het kan gaan om uw partner, kind, ander familielid of een vriend. De hulp
die u biedt wordt verleend vanuit persoonlijke betrokkenheid of een relatie. 
U zorgt onbetaald, langdurig en vaak intensief voor deze naaste.

Mikado maakt werk van uw welzijn



Luisterend oor & vraagverheldering

Informatie en advies

Mantelzorg is een taak die veel voldoening geeft,
maar ook ingewikkeld kan zijn en veel van u kan
vragen. Het Servicepunt Mantelzorg biedt
ondersteuning en helpt om een situatie te creëren
waar in u als mantelzorger zolang mogelijk hulp
kunt blijven bieden zonder overbelast te raken. Wij
helpen u om de balans tussen draaglast en
draagkracht te behouden.
 
Het Servicepunt Mantelzorg biedt ondersteuning
aan mantelzorgers van alle leeftijden en in
verschillende situaties. Het Servicepunt werkt
samen met andere organisaties die een aanbod
hebben voor mantelzorgers.
 
Waarvoor kunt u als mantelzorger terecht bij
het Servicepunt Mantelzorg?
 

Wilt u uw verhaal vertellen, dan is een gesprek
met een van onze medewerkers een
mogelijkheid. De medewerker biedt een
luisterend oor, geeft advies en kan een
antwoord geven op uw vragen. Er wordt samen
met u gekeken naar de mogelijkheden voor
ondersteuning bij uw mantelzorgtaak. 
 

U kunt bij ons terecht voor informatie en advies
over organisaties, voorzieningen en regelingen
die voor u als mantelzorger van belang zijn.
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Wij organiseren bijeenkomsten en activiteiten
waar u als mantelzorger ervaringen met anderen
kunt uitwisselen of even kunt ontspannen.
Tevens is er jaarlijks de ‘Dag van de
Mantelzorg’. Een dagje uit, speciaal voor
mantelzorgers!

Voorlichting

Praktische hulp / respijtzorg

 

Vanuit het Servicepunt Mantelzorg worden
informatiebijeenkomsten gegeven over thema’s
die van belang kunnen zijn voor u als
mantelzorger. Daarnaast geven we voorlichting
aan inwoners uit de gemeente en
zorgprofessionals.
 

Wij kunnen u in contact te brengen met
(vrijwilligers)organisaties die u praktische hulp
kunnen bieden.

 

Onze vrijwilligers ondersteunen u
De vrijwilligers van de Bezoek- en Opvang Service
(BOS) ondersteunen u door uw partner of  familielid 
(de zorgvrager) thuis gezelschap te houden. Hierdoor
krijgt u even de mogelijkheid om iets voor uzelf te
doen.

 
Meer informatie?
Voor meer informatie over het Servicepunt
Mantelzorg kunt u tijdens werkdagen tussen 9.00 uur
en 12.30 contact opnemen met het Dienstencentrum
0316 28 20 32.
Mailen kan ook dienstencentrum@mikado-welzijn.nl

Het Servicepunt Mantelzorg is er voor ú!
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