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UPDATE GEMEENTEN NOVEMBER 2021 | NIEUWS, TIPS & ARTIKELEN 

Online versie

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2022 - 12 januari | 15-17 uur

Zet alvast in je agenda!  
Op 12 januari kun je digitaal aanschuiven bij de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van MantelzorgNL. Reserveer dus deze middag
alvast in je agenda!
 
Wat kun je verwachten? 
We hebben het allemaal gezien: corona heeft ons een inkijkje gegeven in de uitdagingen die ons in de zorg te wachten staan. De
grote vraag is dan ook: hoe gaan we de zorg organiseren zodat het houdbaar blijft? Dit met het oog op de vergrijzing en de tekorten
in de zorg. Welke plek neemt mantelzorg hierin? En hoe zorgen we ervoor dat formele en informele zorg beter samenwerken?
Dit vraagt om aandacht voor het welzijn en welbevinden van de mantelzorger en zichtbare investeringen in preventieve
ondersteuning van mantelzorgers. Alleen dan kan ook de mantelzorger zich voorbereiden op én bijdragen aan de zorg van de
toekomst.
 
Met onder andere Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, en vele anderen. Houd de website
in de gaten voor het programma.

De Mantelzorglijn is er ook voor professionals! 

https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=2p6mz85&nid=r71jnq1&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/
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"Professionals kunnen bij ons ideeën en inzichten opdoen"

De Nationale Ombudsman publiceerde onlangs een online magazine over mantelzorg. Hiervoor werd collega Irene geïnterviewd.
Klik op de afbeelding hieronder om het stuk te lezen. 

 

 

Nieuw aanbod van de Mantelzorglijn:
Meedenktrajecten

Kom je in je werk mantelzorgers tegen die wel wat meedenkkracht kunnen gebruiken?
 
Bij de Mantelzorglijn hebben we door een tijdelijke corona-subsidie ruimte om mantelzorgers extra te ondersteunen. Daardoor
kunnen we een tijdje met mensen oplopen. Ze een aantal keer bellen, op weg helpen, meedenken en waar nodig doorverwijzen naar
lokale ondersteuning. 
  
Ken jij mantelzorgers die onze hulp kunnen gebruiken? Wijs ze gerust op onze Meedenktrajecten.

Meer informatie

Het Keukentafelgesprek

Haal alles uit het keukentafelgesprek met de mantelzorger!
 
Mantelzorgers voelen zich niet altijd goed gehoord tijdens het keukentafelgesprek. Hoe zit dat bij jou?
 
In deze training doe je als WMO-consulent kennis op over de drijfveren, mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes van
mantelzorgers en we leren je om zorgsituaties (meer) vanuit het perspectief van de mantelzorger te bekijken en signalen van
overbelasting beter te herkennen.
Ook leren we je hoe je mantelzorgers nauwer kunt betrekken bij het keukentafelgesprek, aan de hand van concrete voorbeelden, en
wat jij kan doen om hen te ondersteunen.
 
Je kunt deze training ook samen met een aantal gemeenten uit je regio organiseren.

https://magazinenationaleombudsman.h5mag.com/mantelzorgers-de-stand-van-zaken/wat-de-mantelzorglijn-voor-u-kan-betekenen
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/meedenktraject-korte-en-krachtige-ondersteuning-voor-mantelzorgers/
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Klik hier voor meer informatie

Factsheet Keukentafelgesprek met mantelzorgers
 
Hoe voer je een goed keukentafelgesprek met mantelzorgers?
 
Nodig mantelzorgers structureel uit voor het keukentafelgesprek, informeer hen over onafhankelijke cliëntondersteuning en
verschaf informatie om het gesprek voor te bereiden.
 
Voor gespreksvoerders (Wmo en Jeugdwet) zijn 5 stappen van belang tijdens het gesprek:
 
1.     Erkennen en herkennen: zie, hoor en waardeer mantelzorgers
2.     Inventariseren: wensen en behoefte van de mantelzorger
3.     Signaleren: overbelaste en ontspoorde mantelzorg
4.     Informeren: mantelzorgondersteuning in de gemeente
5.     Doorverwijzing: een (warme) toeleiding naar mantelzorgondersteuning
 
Wij hebben een factsheet van 10 pagina's ontwikkeld. Die kun je gratis downloaden via deze link. 

Direct naar:

https://www.mantelzorg.nl/professionals/trainingen/haal-alles-uit-het-keukentafelgesprek-met-de-mantelzorger/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/publicaties/factsheet-keukentafelgesprek-met-mantelzorgers/
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
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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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