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VVV-cadeaukaart voor mantelzorgers 2020 
(mantelzorgcadeau)  
Informatie en instructies voor zorg/welzijnsprofessionals en vrijwilligers 

 
Op 10 november 2020 is het de Dag van de Mantelzorg. In het hele land wordt aandacht gevraagd 

voor mantelzorgers en worden mantelzorgers bedankt voor hun goede zorgen. Ook in 

Amsterdam. Van 10 november tot en met 30 november 2020 kunnen mantelzorgers het 

mantelzorgcadeau voor de laatste keer aanvragen.  

 

Wat is het mantelzorgcadeau?  

In Amsterdam is het mantelzorgcadeau een VVV-cadeaukaart van € 20,-.  

 

Actievoorwaarden 

 Het mantelzorgcadeau kan alleen door de mantelzorger* zelf worden aangevraagd.  

 Eén mantelzorgcadeau per mantelzorger. 

 Maximaal 3 mantelzorgcadeaus per verzorgde. 

 De mantelzorger OF de persoon voor wie wordt gezorgd woont in Amsterdam. 

 De aanvraagperiode loopt van 10 november 2020 tot en met 30 november 2020.  

 De aanvrager is ouder dan 12 jaar. 

 

* Mensen die langdurig zorgen voor een familielid, buur of vriend/vriendin die een beperking heeft 

of chronisch ziek is.  

 

Hoe kan het mantelzorgcadeau worden aangevraagd 

De mantelzorger kan de cadeaukaart op twee manieren aanvragen: 

 

1. Online via amsterdam.nl/mantelzorg 

Vanwege de Coronamaatregelen is het gewenst om de aanvraag waar mogelijk online te 

doen. Mantelzorgers die het ingewikkeld vinden om online aan te vragen zouden 

geholpen kunnen worden bij het doorlopen van de stappen. Zie pagina 3. 

 

2. Op afspraak bij het Stadsloket 

Vanwege de Coronamaatregelen kunnen mantelzorgers, die het mantelzorgcadeau niet 

online willen/kunnen aanvragen, alleen een aanvraag doen door vooraf een afspraak te 

maken bij het Stadsloket.  

 De afspraak kan worden ingepland door te bellen naar het (gratis) telefoonnummer 

14020 (te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).  

 Het is belangrijk dat de mantelzorger tijdig belt zodat de afspraak binnen de 

aanvraagperiode (tussen 10 en 30 november) kan worden vastgelegd. 
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 Het is belangrijk dat de mantelzorger een paspoort of ID-kaart meeneemt naar de 

afspraak. Ook de naam, het adres en de geboortedatum van de verzorgde zijn nodig 

voor het invullen van het formulier.  

 

Mantelzorgers jonger dan 18 
Minderjarige mantelzorgers vanaf 12 jaar, kunnen de cadeaukaart samen met hun ouder/voogd of 

de meerderjarige die zij verzorgen, aanvragen door een afspraak in te plannen bij het Stadsloket. 

 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling, beoordeling en verzending 

van de aanvragen voor het mantelzorgcadeau. Als een mantelzorger heeft aangegeven te willen 

worden benaderd, worden ze ook hiervoor gebruikt. De persoonsgegevens van de mantelzorgers 

die niet willen worden benaderd, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden 

verwijderd nadat de beoordeling van de aanvragen heeft plaatsgevonden. 

 

Wanneer ontvangt de mantelzorger het cadeau 

De mantelzorger ontvangt de VVV-cadeaukaart eind december 2020 per post op het huisadres. 

 

Laatste jaar 

Dit jaar (2020) is de laatste keer dat mantelzorgers een cadeau kunnen ontvangen. Dit is in 2019 

besloten in verband met bezuinigingen. Desalniettemin blijft de gemeente mantelzorgers 

waarderen en ondersteunen. De activiteiten die elk jaar worden gehouden op 10 november, blijven 

bijvoorbeeld doorgaan. De activiteiten én het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is te 

vinden op op amsterdam.nl/mantelzorg.  

 

 

 -------------------------------------  Lees verder op de volgende pagina--------------------------------------- 
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Instructie: Hoe kan de VVV-cadeaukaart worden aangevraagd?  
 

Optie 1: Aanvraag online  
 

Mantelzorgers kunnen van 10 november t/m 30 november de VVV-cadeaukaart aanvragen via:  

www.amsterdam.nl/mantelzorg.  

 

Hoe werkt het formulier online? 

 
- Inloggen met DigiD,  
- Aangeven dat men akkoord is met de voorwaarden. 
- Controleren van de gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail. 
- Aangeven of de mantelzorger benaderd wilt worden voor informatie over de Dag van de 

Mantelzorg 2021 of om meer te vertellen over de ervaringen met mantelzorgen. 
- Invullen van de gegevens van degene voor wie wordt gezorgd: naam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres. Dit kan alleen met mondelinge goedkeuring van de 
verzorgde.  

 

 

 

 
 

Optie 2: Aanvragen via een Stadsloket 

 

Dit jaar kunnen mantelzorgers een afspraak maken bij een Stadsloket in de buurt om het 

mantelzorgcadeau aan te vragen. De afspraak moet plaatsvinden tussen 10 november en 30 

november.  

 

Hoe werkt het aanvragen via het Stadsloket? 

 

Afspraak maken:  

- De afspraak kan worden ingepland door te bellen naar het (gratis) telefoonnummer 

14020 (te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).  
- Het is belangrijk dat de mantelzorger tijdig belt zodat de afspraak binnen de 

aanvraagperiode (tussen 10 en 30 november) kan worden vastgelegd. 

 
Als de afspraak staat ingepland: 

- De mantelzorger meldt zich – met legitimatiebewijs - bij een Stadsloket en geeft aan te 
komen voor de aanvraag van het mantelzorgcadeau. 

- De medewerker van het Stadsloket stelt een aantal vragen en vult samen met de 
mantelzorger het formulier in.  

- De volgende gegevens van de mantelzorger en de verzorgde zijn vereist: voornaam en 
achternaam mantelzorger, voornaam en achternaam verzorgde, geboortedatum (alleen 
van de mantelzorger), adres mantelzorger, adres verzorgde, telefoonnummer 
mantelzorger en e-mailadres mantelzorger.   

 

http://www.amsterdam.nl/mantelzorg
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Optie 3: aanvragen bij een Stadsloket – voor minderjarige 
mantelzorgers (12-18 jaar) 
 

Voor minderjarige mantelzorgers kan de VVV-cadeaukaart alleen bij een Stadsloket worden 

aangevraagd door de jonge mantelzorger samen met: 
- De ouder/voogd of, 
- De meerderjarige waarvoor de jonge mantelzorger zorgt. 

 

Dit kan van 10 november t/m 30 november 2020. 

 

Hoe werkt het aanvragen VVV-cadeaukaart voor een minderjarige mantelzorger (12-18 jaar)? 

 

Afspraak maken 

- De afspraak kan worden ingepland door te bellen naar het (gratis) telefoonnummer 

14020 (te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).  
- Het is belangrijk dat er tijdig wordt gebeld zodat de afspraak binnen de aanvraagperiode 

(tussen 10 en 30 november) kan plaatsvinden. 

 

Mogelijkheid A Samen met de ouder/voogd: 
- Neem de legitimatiebewijzen mee en de gegevens (naam en adres) van de verzorgde.  
- De medewerker van het Stadsloket stelt een aantal vragen en vult samen met de jonge 

mantelzorger en diens ouder/voogd het formulier in. 

 

Mogelijkheid B Samen met de (meerderjarige) verzorgde: 
- Neem de legitimatiebewijzen mee. 
- De medewerker van het Stadsloket stelt een aantal vragen en vult samen met de 

mantelzorger en de verzorgde het formulier in. 

 

 

 

 

 

 
 


