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Stap 1: haal het formulier op

• www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment

• gemeentelijke servicepunten, 
bibliotheken en wijk- en buurtcentra

Let op: het formulier van 2019 is nieuw 
en anders dan het formulier uit 2018!

http://www.alkmaar.nl/mantelzorgcompliment


Stap 2: gegevens zorgvrager

• De zorgvrager vraagt het compliment aan



Stap 3: gegevens mantelzorger

• Het Mantelzorgcentrum maakt het mantelzorg-
compliment over op het rekeningnummer van de 
mantelzorger, let op dat u het juiste IBAN nummer 
duidelijk invult.



Stap 4: inschrijven Mantelzorgcentrum

• Staat de mantelzorger nog niet ingeschreven bij het 
Mantelzorgcentrum? Kies dan de eerste optie. De mantelzorger 
ontvangt de digitale nieuwsbrief, mag gratis gebruik maken van de 
diensten van het Mantelzorgcentrum en krijgt volgend jaar 
informatie over het Mantelzorgcompliment.

• Wil de mantelzorger niet worden ingeschreven? Kies dan de tweede 
optie. 

• Staat de mantelzorger al ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum? 
Kies dan optie drie. 



Stap 5: bewijsstukken

• De zorgvrager stuurt een kopie van zijn/haar geldige ID mee (paspoort, 
rijbewijs of ID kaart)

• U stuurt ook een kopie mee van het bewijs dat de zorgvrager zorgt 
ontvangt vanuit de Wmo, Wlz, Jeugdwet of Zvw 

• Heeft u vorig jaar een indicatie aangeleverd en is deze nog geldig? Kruis de 
laatste optie aan. U hoeft de indicatie niet nog een keer op te sturen. 

• Let op: stuur nooit originelen mee, maar maak altijd een kopie. Dat kan 
ook met een foto vanaf uw smartphone. Gebruik de app KopieID om uw ID 
veilig te sturen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/fraude-voorkomen-met-kopie-id-bewijs


Stap 6: ingevulde verklaring

• Heeft u geen indicatie of beschikking, maar ontvangt u 
wel zorg van een mantelzorger? Dan mag een 
zorgprofessional de achterzijde van het formulier 
invullen en ondertekenen.

• Zorgprofessionals zijn verpleegkundigen, medewerkers 
van Geriant, GGZ, MEE / de Wering en zorgaanbieders. 

• Huisartsen doen soms mee.



Stap 6: ingevulde verklaring - vervolg

• Laat de gegevens van de zorgprofessional volledig 
invullen



Stap 7: ingevulde verklaring - vervolg

• Laat de zorgprofessional vervolgens de gegevens van de 
zorgvrager invullen



Stap 8: ingevulde verklaring - vervolg

• Laat de zorgprofessional de verklaring ondertekenen. 
• Een officiële stempel of sticker van de zorgorganisatie is 

gewenst. 



Stap 9: ondertekenen aanvraag

• Zowel de mantelzorger als de zorgvrager ondertekenen 
het formulier. 

• Vergeet niet de datum van ondertekenen in te vullen.



Stap 10: formulier opsturen

• Scan het formulier, uw ID en beschikking in (of maak 
foto’s met uw smartphone) en stuur deze naar 
mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl

• Geen computer? Stuur het formulier dan naar 
Mantelzorgcentrum
P/a Mantelzorgcompliment Alkmaar
De Strandwal 22a
1851 VM Heiloo

mailto:mantelzorgcompliment@mantelzorgcentrum.nl


Tip: stuur uw ID veilig

• Stuur alleen een kopie van uw identiteitsbewijs
• Stuur nooit ID’s zichtbaar met al uw gegevens 
• Maak op de kopie uw Burgerservicenummer zwart
• Schrijf op de kopie dat dit een kopie is
• Schrijf op de kopie voor welke organisatie de kopie is
• Schrijf op de kopie de datum wanneer u de kopie stuurt
• Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een 

veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs), u kunt 
deze downloaden in de Apple store (voor iPhone), de 
Google Play store en Windows Phone

https://itunes.apple.com/nl/app/kopieid/id932970330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milvum.kopieid
https://www.microsoft.com/nl-nl/store/p/kopieid/9wzdncrcv5wn?rtc=1

