
Let op! Ook de achterkant graag volledig invullen 

Inschrijving mantelzorger & aanmelden mantelzorgwaardering 2020 
 

Deze brief krijgt u omdat u bekend bent bij steunpunt mantelzorg of zich als nieuwe 
mantelzorgers wilt aanmelden. U kunt via dit formulier de gezinswaardering aanvragen.  
  
Om in aanmerking te komen voor de waardering, hebben wij een volledig ingevuld 
formulier nodig en voor beide onderstaande hokjes uw toestemming nodig. Bij het 
ontbreken van gegevens en/of het niet aanvinken van een van de hokjes, wordt de 
aanvraag niet in behandeling genomen.  
 

Ik geef toestemming voor: 

 het (geautomatiseerd) verwerken van onderstaande gegevens en 

inschrijving als mantelzorgers. 

 het binnen Welzijn Barneveld delen en/of opvragen van onze persoonlijke 

informatie, om ons zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.    

 
Mijn gegevens:  

 ☐Man  ☐Vrouw       Geboortedatum: 

Voorletter(s) + naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Tel./ mobiel nr.  

E-mailadres  

 

Namen, geboortedata, telefoonnummer en e-mailadres overige gezinsleden:  

Voorletter(s) + 

naam 

Adres, postcode en 

woonplaats 

Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 

     

     

     

     

     

     

     

 

Wij verlenen mantelzorg aan:  

 ☐Man  ☐Vrouw       Geboortedatum:  

Voorletter(s) + naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Tel./ mobiel nr.  

E-mailadres  

 



Tot ziens bij Welzijn Barneveld! Ook namens de gemeente Barneveld. 
 

Wat is de relatie tussen jullie als mantelzorgers en diegene die jullie verzorgen?  

 

 
Wat is de reden dat mantelzorger wordt verleend? 

☐ Alzheimer/dementie 

☐ Psychische problemen 

☐ Parkinson 

☐ Kanker 

☐ Lichamelijke beperking 

☐ Verstandelijke beperking 

☐ Chronisch/ernstig ziek 

☐ Anders: 

Beschrijf kort uw mantelzorgtaken 
 

 

 

 

 

 
De medewerkers van steunpunt Mantelzorg zijn u graag van dienst. Op welke manier 
wilt u ondersteund worden door Welzijn Barneveld? 

☐ Informatie/advies over mantelzorg 

☐ Tips hoe ik voor mezelf kan zorgen/goed kan ontspannen 

☐ Iemand van steunpunt mantelzorg die bij mij op bezoek komt 

☐ Telefonisch contact en/of praktische ondersteuning  

☐ Geen ondersteuning 

☐Anders: 

 

  

Naar welke waardering gaat uw voorkeur uit?  

☐ Gezinswaardering (VVV-bon)  

☐ Gezinswaardering (Bol.com-bon)  

 
Datum 
Handtekening     
 
 
 
_______________________          
 

Overige informatie:  

 Het ingevulde aanvraagformulier moet uiterlijk 30 september bij Welzijn Barneveld 
binnen zijn:  Wilhelminastraat 12, 3771 AR Barneveld.   

 Voor vragen of informatie zijn wij ’s ochtends telefonisch bereikbaar: 0342-745004. Ook 
per mail kunt u uw vraag stellen: mantelzorg@welzijnbarneveld.nl   

 Vanwege de waarde van de mantelzorgwaardering wordt de waardering niet 
opgestuurd. Indien u de waardering niet ophaalt, vervalt uw waardering. Als het 
ophalen van de mantelzorgwaardering voor u een probleem is, vragen wij u contact op 
te nemen met Welzijn Barneveld.    

mailto:mantelzorg@welzijnbarneveld.nl

