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Tweede Week van de Jonge Mantelzorger: 5-11 oktober 2020
Actief, lokaal aandacht voor de jonge mantelzorger. Doe je mee?

Nu de corona maatregelen meer versoepeld zijn, wordt volop nagedacht over hoe het leven er na,
of met corona uit kan zien. Iedereen wordt uitgedaagd om nieuwe kansen te verkennen binnen
de 1,5 meter samenleving.

Tijdens de (eerste) Week van de Jonge Mantelzorger in juni dit jaar
heeft de jonge mantelzorger de aandacht van heel Nederland gehad. Aandacht die
vooral ook in deze moeilijke periode heel belangrijk was. De Week van de Jonge Mantelzorger vond die week echter vooral online
plaats. Fysieke bijeenkomsten en activiteiten waren niet mogelijk.

Fysieke bijeenkomsten

Met de versoepeling van de maatregelen is er nu meer mogelijk. Hierom vragen we van 5 t/m 11 oktober nogmaals aandacht voor
deze belangrijke doelgroep. De focus ligt dan op het vergroten van de zichtbaarheid van lokale organisaties die jonge
mantelzorgers ondersteunen door het organiseren van fysieke activiteiten en bijeenkomsten voor professionals en jonge
mantelzorgers.

Aandacht op lokaal niveau

Aandacht op lokaal niveau blijft namelijk ontzettend belangrijk. Om jongeren die zorgen de kans
te bieden om gezond en krachtig op te groeien, is het belangrijk dat er een preventieve aanpak is.
Aandacht voor vroegsignalering (herkenning en erkenning van de jonge mantelzorger),
programma’s op maat, themabijeenkomsten, trainingen en ontspannende activiteiten.
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Extra activiteiten

Namens de Strategische Aliantie Jonge Mantelzorg roepen we alle lokale steunpunten/welzijnsorganisaties, MEE-afdelingen en
GGD- en GGZ organisaties op om in deze speciale week (extra) activiteiten en bijeenkomsten te organiseren voor jonge
mantelzorgers.

Alliantie  Jonge Mantelzorg | Week van de Jonge mantelzorger 5 t/m 11 oktober

 

 

Na een succesvolle samenwerking eerder dit jaar en de lancering van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg slaan we
wederom de handen ineen om lokale organisaties te ondersteunen bij het uitzetten van deze tweede Week van de Jonge
Mantelzorger.

Lees meer over de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

 

 

Extra Alliantie materialen

Speciaal voor de Week van de jonge mantelzorger zijn er diverse promotie materialen ontwikkeld, zoals een activiteiten poster, een
vooraankondiging social media bericht en aanmeld formulier voor lokale activiteiten op de website.
 

Vooraankondiging Social Media
Activiteitenposter

https://www.jmzpro.nl/de-alliantie
https://www.jmzpro.nl/de-alliantie
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2020/09/Vooraankodiging-Week-van-de-JMZ-Instagram-Feed.jpg
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2020/09/Social-media-tekst-Algemeen-vooraankondiging.docx
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2020/09/Activiteitenposter-Wjmz-5-11-oktober-2020.pdf
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Aanmeldformulier lokale activiteiten voor op de website www.weekvandejongemantelzorger.nl
Of stuur dit Word-document naar het info@weekvandejongemantelzorger.nl.  Graag uiterlijk 29 september opsturen.

 
Uiterlijk 23 september zal er vanuit de alliantie een  persbericht en social media berichten inclusief een handleiding worden
gedeelt.  Deze middelen zijn ter ondersteuning in te zetten vlak voor 5 oktober.

Toolkit Scholen

Veel jonge mantelzorgers laten niets merken van hun zorgen. Ze trekken pas aan de bel als sprake is van overbelasting, een
(dreigend) negatief studiekeuze advies, het verlopen van de diplomatermijn van DUO of verslechtering van de eigen gezondheid.
 
MantelzorgNL heeft voor de schoolomgeving van jonge mantelzorgers diverse toolkits ontwikkeld. Zo is er een toolkit voor basis-,
voortgezet onderwijs en toolkit voor studentbegeleiders voor MBO, HBO en Universiteiten.

Toolkit

Basis- & Voortgezetonderwijs

Toolkit

MBO, HBO en Universiteiten.

 

 

Toolkit Deel je Zorg nog steeds beschikbaar

De toolkit van de Campagne Deel je Zorg, gelanceerd door VWS eerder dit jaar, is nog steeds te gebruiken in oktober. Volop
mogelijkheden om lokaal nogmaals aandacht te vragen voor de jonge mantelzorgers. Op deze website vind je deze middelen.

Lees meer

 

 

Congres Jonge mantelzorgers

Het Congres jonge mantelzorgers wat dit voorjaar zou plaats vinden, is verplaatst naar 14 december. Hou vast je agenda vrij!

https://forms.gle/5k6N7ncdrrH1wDum6
http://www.weekvandejongemantelzorger.nl/
https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/sites/3/2020/09/Week-van-de-Jonge-Mantelzorger-2020-invulformulieractiviteit-voor-op-de-website.docx
mailto:info@weekvandejongemantelzorger.nl?subject=Aanmelding%20activiteit%20week%20van%20de%20jonge%20mantelzorger
https://www.mantelzorg.nl/professionals/jonge-mantelzorgers-in-het-vizier-met-de-scholentoolkit/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/toolkit-voor-studentbegeleiders/
https://news.pressmailings.com/hvdm/deel-je-zorg-toolkit-campagne-jonge-mantelzorgers
https://news.pressmailings.com/hvdm/deel-je-zorg-toolkit-campagne-jonge-mantelzorgers
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/landelijk-congres-jonge-mantelzorg-op-14-december-2020/
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Lees meer

Mantelzorglijn, voor alle vragen over mantelzorg

Zorgen voor een familielid, in combinatie met school, vrienden en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. Ook jongeren staan er niet
alleen voor. Onze mantelzorglijn is op werkdagen tussen 9-17 uur bereikbaar voor mantelzorgers die vragen hebben over
mantelzorg, advies over hun persoonlijke situatie of behoefte hebben aan een luisterend oor.
 
Mantelzorglijn: 030-760 60 55
Of via WhatsApp: 030-760 60 55

Agenda

23 september 2020
Expertiselab Jonge Mantelzorgers
 
1 oktober 2020  
Inspiratiesessie 1: Innoveren binnen welzijnsorganisaties
 
1 oktober 2020 
Inspiratiesessie 2: Nieuwe aanbieders binnen je gemeente
 
5 t/m 11 oktober 2020
Najaars editie Week jonge mantelzorger 
 
30 oktober 2020
Hybride congres Bruggen slaan voor Mantelzorgers GGZ
 
10 november 2020
Dag van de mantelzorg

14 december 2020
Congres Jonge Mantelzorgers

Direct naar:

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/landelijk-congres-jonge-mantelzorg-op-14-december-2020/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/bijeenkomst-expertiselab-jonge-mantelzorgers/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/inspiratiesessie-1-innoveren-binnen-welzijnsorganisaties/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/inspiratiesessie-2-nieuwe-aanbieders-binnen-je-gemeente/
https://mantelzorg.nl/artikel/week-van-de-jonge-mantelzorger-juist-nu-is-extra-aandacht-belangrijk
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/hybride-congres-bruggen-slaan-voor-mantelzorgers-ggz/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/dag-van-de-mantelzorg-2020/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/landelijk-congres-jonge-mantelzorg-op-14-december-2020/
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Vragen? Bel de Mantelzorglijn. 
(030) 760 60 55   |   mantelzorglijn@mantelzorg.nl

MantelzorgNL
Sparrenheuvel 38

Gebouw C
3708 JE Zeist

Telefoon: (030) 659 22 22
 

Webversie | Aanmelden | Doorsturen | Afmelden 
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