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Online versie

 

 

Hoe staat mantelzorg ervoor en wat doet MantelzorgNL in 2021?

MantelzorgNL staat er voor dat mantelzorgers kunnen zorgen op een manier die bij hen past en dat mantelzorgers de zorg kunnen
combineren met andere activiteiten. Het landelijk en gemeentelijk beleid laat ondanks vele inspanningen in de afgelopen jaren zien

dat we er nog niet zijn.
Daarom zetten we ons ook in 2021 weer in voor mantelzorgers.

Maar met welke uitdagingen krijgen we te maken en wat zijn de plannen voor 2021?
Dit lees je terug in de samenvatting en ons jaarplan 2021.

Lees meer

Prinsjesdag 2020: Ondersteuning van mantelzorgers belangrijker dan ooit

De sobere Prinsjesdag klonk ook door in de aandacht die er was voor mantelzorgers in de VWS begroting van 2021. De positie van
mantelzorgers werd expliciet genoemd als groep die het tijdens de coronacrisis extra zwaar te verduren heeft (gehad).

Lees meer

Mantelzorger fors zwaarder belast doordat zorg niet terug is op oude niveau

Bij de helft van de mantelzorgers die in maart te maken kregen met een (gedeeltelijke) afschaling van de professionele zorg, is de
zorg nog steeds niet op het oude niveau. Deze mantelzorgers zorgen sinds maart meer dan voorheen voor hun naaste en voelen
zich ook fors zwaarder belast. Dat blijkt uit het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL.
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Lees verder

Doe jij ook mee aan de tweede Week van de Jonge Mantelzorger 6 - 11 oktober?

Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

Speciaal voor de Week van de jonge mantelzorger zijn er door de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg diverse promotie
materialen ontwikkeld ter ondersteuning voor de week van de jonge mantelzorger van 6 t/m 11 oktober.

Vooraankondiging Social Media
Activiteitenposter
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.

Lees meer

Scholen toolkit

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.

ToolkitBasis- & Voortgezetonderwijs

ToolkitMBO, HBO en Universiteiten

MantelzorgNL Agenda

 

 

Congres Bruggen slaan voor Mantelzorgers GGZ
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Op vrijdag 30 oktober organiseert MantelzorgNL een online congres  voor iedereen die in zijn of haar werk mantelzorgers/naasten
tegenkomt van mensen met psychische of psychiatrische problemen.
 
Samen zoeken we de verbinding in de lokale samenwerking om de ondersteuning van deze mantelzorgers te verbeteren.

Lees meer en meld je aan!

Agenda

1 oktober 2020 | online 
Inspiratiesessie: Innoveren binnen welzijnsorganisaties

1 oktober 2020 | online
Inspiratiesessie: Nieuwe aanbieders binnen je gemeente

5 t/m 11 oktober 2020
Najaars editie Week jonge mantelzorger

30 oktober 2020 | online
Online 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/hybride-congres-bruggen-slaan-voor-mantelzorgers-ggz/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/online-college-innovatiesessie-1/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/online-college-nieuwe-aanbieders-binnen-je-gemeente/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/week-van-de-jonge-mantelzorger-2/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/hybride-congres-bruggen-slaan-voor-mantelzorgers-ggz/
https://www.dagvandemantelzorg.nl/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/agenda/landelijk-congres-jonge-mantelzorg-op-14-december-2020/
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/advies/wat-kunnen-de-adviseurs-voor-je-betekenen
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/publicaties
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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
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