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UPDATE GEMEENTEN | MANTELZORGNL 

Online versie

 

 

LET OP! Verbeterde versie Verklaring Noodzakelijke Mantelzorg snel beschikbaar

Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari is gesproken over een avondklok.
Ontwikkelingen gaan snel. In verband met deze aangekondigde avondklok werkt het Ministerie van VWS momenteel aan een verbeterde
versie van de Verklaring Noodzakelijke Mantelzorg. 
Met deze verklaring kunnen mantelzorgers die tijdens de avondklok noodzakelijke en niet verplaatsbare mantelzorg moeten verlenen de
straat over. 

Inmiddels is de verklaring die gisteren te downloaden was op onze website, verwijderd. 
We verzoeken je deze ook niet verder te verspreiden als deze al in je bezit is en mensen te informeren over de nieuwe versie die snel op
onze website te downloaden is.
 
We roepen jullie op om deze informatie te delen met mantelzorgers en mantelzorgondersteuners in jullie netwerk. Dit kan heel
eenvoudig door onze berichten op LinkedIn en Facebook te delen.

Lees meer mantelzorg.nl/avondklok

Vaccinatiebeleid. En de mantelzorgers dan?

Er wordt momenteel uitvoerig gesproken over het vaccinatiebeleid van Nederland. In de zorg voor jouw kwetsbare naaste is het
belangrijk dat jij ook snel aan de beurt bent. MantelzorgNL spreekt daarom wekelijks met VWS.

https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=o7e0lz0&nid=j6lkvvr&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/
https://www.linkedin.com/company/mantelzorgnl/
https://www.facebook.com/MantelzorgNL
https://www.mantelzorg.nl/avondklok/
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Lees meer

Geef bekendheid aan Mantelzorgbalans

De MantelzorgBalans-tool helpt mantelzorgers die zorgen voor iemand die niet meer beter wordt aan balans in hun leven. Wil je in jouw
regio ook mantelzorgers inspireren om gebruik te maken van MantelzorgBalans? Dat kan! In deze toolkit vind je materialen die je op
weg helpen.

Lees meer

Quickscan voor jouw gemeente

Hoe staat het met ondersteuning aan mantelzorgers? Ben je goed op weg als gemeente of is er ruimte voor verbetering? De Quickscan
Mantelzorg maakt een snapshot van mantelzorgondersteuning in jouw gemeente en laat daarmee direct de huidige status zien. De
Quickscan werkt vanuit acht vraaggebieden waarop bij mantelzorgers vroeg of laat vragen ontstaan. Door het beoordelen van een
achttal stellingen ontvang je per mail inzicht welke kloof tussen de vraag van de mantelzorger en het ondersteuningsaanbod te dichten
is in jouw gemeente. Het blijft niet bij deze momentopname.
 
Adviseurs van MantelzorgNL delen hun adviezen en voorbeelden uit gemeenten door heel Nederland.

Lees meer

 

 

Magazine Mantelzorger nieuwe stijl 

Mantelzorger wordt MantelKRACHT

Ons magazine ligt eind februari weer op de mat. Maar wel met een nieuwe vormgeving én een andere naam. Mantelzorger wordt
MantelKRACHT.
Het magazine ‘MantelKRACHT’ verschijnt drie maal per jaar, in februari, mei en oktober en bevat onmisbare informatie, inspiratie en
achtergronden van en voor mantelzorgers.

Lees meer

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/vaccinatiebeleid-en-de-mantelzorgers-dan/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/specifieke-doelgroepen/geef-bekendheid-aan-mantelzorgbalans/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/advies-nodig/quickscan/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/magazine-mantelzorger/
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MantelKRACHT februari nu te bestellen

Bestel nu deze bijzondere editie van eind februari met als thema: (veranderende) relaties/ intimiteit en onder andere een artikel over
respijt.

Bestel nu via ons platform!

Laat het magazine thuis bezorgen!

In deze rare tijd zien we veel minder mantelzorgers live. We kunnen nu voor een aantrekkelijk tarief de magazines thuis bezorgen.
Hiervoor betaal je € 85,- opstartkosten en vervolgens € 0,59 incl. sealen, per magazine/adres.

Mail marketing@mantelzorg.nl voor 29 januari voor een offerte.

 

Kijk de Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ontzorg de mantelzorger’ terug

Op 6 januari 2021 zijn we het nieuwe jaar van start gegaan met onze digitale nieuwjaarsbijeenkomst ‘Ontzorg de mantelzorger’.
Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis ging in gesprek met Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, Arianne van der Rijst, Jan Megens,
Leo Rolf, Miriam Haagh, Karlijn Hillen en Liesbeth Hoogendijk over hoe mantelzorgers beter ondersteund kunnen worden.

Lees meer

 

https://portal.mantelzorg.nl/nl/articles/472
mailto:marketing@mantelzorg.nl
https://youtu.be/9PCFo5C_bQA
https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/kijk-de-nieuwjaarsbijeenkomst-ontzorg-de-mantelzorger-terug/
https://youtu.be/ZVAZ-H8BQSk
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De mantelzorgwoning van Bram

Bram heeft autisme en woont in een mantelzorgwoning in de tuin van zijn ouders. Zijn ouders zorgen op afstand, terwijl hij toch dichtbij
woont. Bram en zijn moeder vertellen hierover in dit �lmpje, welke stappen zij met hun gemeente hebben doorgenomen alvorens de
mantelzorgwoning te realiseren.

Lees meer

Jonge mantelzorgers in het vizier met de Scholentoolkit

Als een jonge mantelzorger ondersteuning nodig heeft, blijkt dit vaak als eerste op school. Je kunt als mantelzorgondersteuner binnen
jouw gemeente scholen wijzen op het belang en aandacht voor jonge mantelzorgers. De Scholentoolkit helpt je hierbij, hierin vind je o.a.
nuttige informatie, gastlessen, �lmpjes, signaalkaarten en tips & trics.

Lees meer

Gemeente en Mantelzorg

Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers dragen er aan bij dat zorgbehoevenden
langer thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat mantelzorgers het volhouden?

https://youtu.be/ZVAZ-H8BQSk
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/wonen/mantelzorgwoning/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/jonge-mantelzorgers-in-het-vizier-met-de-scholentoolkit/
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Lees meer

Praat mee via de LinkedIn-groep

De adviseurs van MantelzorgNL hebben als goede voornemen voor 2021:
meer in gesprek gaan met jou en andere professionals over mantelzorgondersteuning.

 
Dat kan sinds kort met onze nieuwe LinkedIn-groep. Meld je aan en praat mee.

Meld je aan bij de LinkedIn-groep

Direct naar:

Vragen? Bel de Mantelzorglijn.  
(030) 760 60 55   |   mantelzorglijn@mantelzorg.nl

MantelzorgNL
Sparrenheuvel 38 

Gebouw C 
3708 JE Zeist

https://www.mantelzorg.nl/professionals/onderwerpen/mantelzorgondersteuning/gemeenten-en-mantelzorg/
https://www.linkedin.com/groups/8611724/
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
tel:0307606055
mailto:mantelzorglijn@mantelzorg.nl
https://twitter.com/mantelzorgnl
https://www.facebook.com/mantelzorgNL
https://www.instagram.com/mantelzorgnl
https://www.youtube.com/channel/UCuNZnDUdO2FXzH4BSvcEkpg
https://www.linkedin.com/company/378663/
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Telefoon: (030) 659 22 22
 

Webversie | Aanmelden | Doorsturen | Afmelden 

tel:0306592222
https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=o7e0lz0&nid=j6lkvvr&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/nieuwsbrieven
https://mailing.mantelzorg.nl/sendfriend.php?&M=53280&N=223&L=341&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b&F=7&i=252
https://mailing.mantelzorg.nl/unsubscribe.php?&M=53280&N=223&L=341&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b

