Maatje Mobiel is een service van het dorpsnetwerk Driebergen-Rijsenburg

Bel 06 - 57 30 58 54

• Persoonlijke begeleiding
•

en vervoer naar arts, binnen
en buiten de gemeente
Voor en door Driebergenaren

Stel, u wilt naar de oogarts in De Bilt vanwege een onderzoek en
mag de eerste uren niet zelf rijden, omdat uw ogen zijn gedruppeld.
Of u bent alleen en vindt het prettig als iemand u vergezelt naar de
specialist in Zeist om mee te luisteren.
Als u geen rijbewijs of familie heeft, familieleden moeten werken of
ver weg wonen, is het fijn dat u gebruik kunt maken van een vrijwilliger uit ons dorp die u begeleiding en vervoer biedt.

Iets voor u?
Bent u inwoner van Driebergen-Rijsenburg en hebt u incidenteel
behoefte aan persoonlijke begeleiding met vervoer i.v.m. bezoek
aan arts of specialist in ziekenhuis of polikliniek binnen en
buiten onze gemeente? Dan kunt u hulp vragen van Maatje Mobiel.

Hoe werkt Maatje Mobiel?

• U belt naar Maatje Mobiel minimaal twee dagen voordat u begeleid
wilt worden;
De
• coördinator van Maatje Mobiel zoekt een beschikbare begeleider/
chauffeur voor u: ‘uw maatje’;
Uw
• maatje neemt telefonisch contact met u op en maakt concrete
afspraken;
Op
• het afgesproken tijdstip haalt uw maatje u op in zijn/haar eigen
•

auto; Hij/zij brengt u naar de gewenste bestemming, wacht daar op u
of begeleidt u ter plekke en brengt u weer terug naar huis;
Als u thuis bent betaalt u uw maatje contant de vaste onkostenvergoeding en eventuele parkeerkosten.
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Verzekering en kosten
Uw maatje rijdt in zijn/haar eigen auto en zorgt er voor dat de auto
en inzittenden goed verzekerd zijn.
U betaalt als hulpvrager de volgende vaste onkostenvergoeding aan
uw maatje:

• binnen Driebergen: € 5,- (incl. 1 uur of 2 uren begeleiding)
• buiten Driebergen en binnen straal van 10 km (Doorn, Maarn, Zeist)
•
•

o € 7,50 ( incl. 1 uur begeleiding)
o € 10,- (incl. 2 uren begeleiding)
buiten Driebergen >10 km en <20 km (De Bilt, Nieuwegein, Utrecht)
o € 12,50 (incl. 1 uur begeleiding)
o € 15,- ( incl. 2 uren begeleiding)
>20 km: u betaalt € 0,30/km en € 2,50/uur voor begeleiding.

Daarnaast betaalt u eventuele parkeerkosten.

Aanvragen Maatje Mobiel Driebergen-Rijsenburg

• U kunt Maatje Mobiel rechtstreeks aanvragen bij de coördinator
•

van Maatje Mobiel in Driebergen-Rijsenburg, op telefoonnummer
06 - 57 30 58 54.
U kunt ook via de consulent van het sociale dorpsteam, via de
sociale makelaar of via uw zorgverlener in contact komen met
Maatje Mobiel.

Maatje Mobiel kan helaas geen vervoer met begeleiding bieden aan
rolstoel-gebonden inwoners. U kunt wel een inklapbare rolstoel of
rollator meenemen.

Wat levert Maatje Mobiel op?
Driebergenaren krijgen hulp van vrijwillige begeleiders uit hun eigen
dorp die het leuk en zinvol vinden om tegen onkostenvergoeding
een dorpsgenoot te begeleiden en te vervoeren naar een arts binnen
of buiten onze gemeente. De service brengt mensen in contact met
elkaar en ontzorgt familieleden en mantelzorgers.
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