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REMINDER: 22 juni 2021 - Webinar de waarde van Mantelzorg

Het door ons eerder gepresenteerde rapport ‘De maatschappelijke waarde van mantelzorg, maatschappelijke kosten-batenanalyse’
is door verschillende media opgepikt. 
Nu is het tijd voor de volgende stap. Tijdens dit gratis toegankelijke webinar gaat dagvoorzitter Maarten Bouwhuis (o.a. bekend als
presentator van BNR-nieuwsradio) aan de hand van het rapport in gesprek met mantelzorgers en professionals over de betekenis
van mantelzorg voor de Nederlandse samenleving en de opgaves waar we voor staan. 
 
Gasten die aan tafel aanschuiven zijn Mirjam de Klerk (SCP), Ecorys, wethouder Jongeman van gemeente Groningen, Victoria
Nagelkerke (mantelzorgsteunpunt De Bilt), Anita Peters (directeur Movisie), Vianna Spang (jonge mantelzorger), Pieter Hilhorst (Lid
van de RVS) en Liesbeth Hoogendijk (bestuurder MantelzorgNL). Dit wil je uiteraard niet missen. Lees hier meer over het
programma en meld je aan!

Magazine MantelKRACHT op maat

In oktober is het zover, dan komt er weer een nieuwe editie van het magazine MantelKRACHT uit.
Dit keer met als thema persoonlijke kracht (empowerment).

Dit is elk jaar de meest bestelde editie, omdat het een ideaal moment is om activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg aan te

https://mailing.mantelzorg.nl/webversion.php?subid=r1zmejed8j&ccode=8oloz0drj7mpu3dv28l2g5veiq52g615mpx6ajg2wqglm80kudnklx2ewmxzs1lgr&lid=8150qw6&nstatid=q6jd368&nid=5pj87wo&info=lq5n3wz
https://mantelzorg.nl/
https://www.mantelzorg.nl/agenda/webinar-de-waarde-van-mantelzorg/
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kondigen.
Is jouw gemeente ook van plan om iets speciaals te doen op 10 november? En heb je hiervoor al nagedacht over hoe je een eigen
op maat versie van deze editie kan maken? 
 
Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten via marketing@mantelzorg.nl.

De Week van de Vitaliteit 

Hoe vitaal is jouw gemeente? De week van 20 t/m 26 september is hét moment in het jaar om samen met alle werknemers aan de
slag te gaan om zowel de fysieke als mentale gezondheid eens goed onder de loep te nemen. Mantelzorg heeft ook een plek in
deze week, omdat 1 op de 4 werknemers mantelzorgtaken heeft. Helaas komt het steeds vaker voor dat deze groep te weinig tijd
heeft voor ontspanning, wat lijdt tot lichamelijke klachten, vermoeidheid en stress. Daarom biedt MantelzorgNL een deze speciale
workshop en een webinar aan Vitaliteit voor werkende mantelzorgers - MantelzorgNL

 
 

Tijdens deze sessies krijgen werknemers o.a. waardevolle tips om privé met zorg- en werktaken te combineren. Zij krijgen
handvatten om het gesprek over mantelzorg aan te gaan en komen erachter waar ze allemaal terecht kunnen bij problemen.
Praktische zaken om overbelasting te voorkomen. 
Dit is niet uitsluitend waardevol voor werkende mantelzorgers, maar voor alle medewerkers. Omdat iedereen, vroeg of laat, met
mantelzorg te maken krijgt en de meerwaarde van vitale werknemers ontzettend groot is! 
Voel je daarom vrij om werkgevers in jouw gemeente ook op het webinar en workshop te wijzen!

Collectief lidmaatschap

Wil jij mantelzorgers het hele jaar door compleet laten informeren door MantelzorgNL? Geef dan het lidmaatschap cadeau via een
collectief. Wanneer je alle mantelzorgers in één keer lid maakt, ontvang je direct 50% korting op de prijs. Hiermee laat je als
werkgever, gemeente of organisatie zien dat je mantelzorgers erkent en waardeert. Lees hier meer over onze aanbieding. 
 
‘Ook mooi als onderdeel van de jaarlijkse mantelzorgwaardering.’

Direct naar:

https://www.mantelzorg.nl/professionals/nieuws/vitaliteit-voor-werkende-mantelzorgers/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/collectief-lidmaatschap/
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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Heeft u een vraag voor het Adviesteam Mantelzorg? Neem dan contact op! Dat kan telefonisch of via WhatsApp op tel.nr. 030 –
659 22 20. Of per mail via: adviesteam@mantelzorg.nl.

MantelzorgNL
Sparrenheuvel 38 

Gebouw C 
3708 JE Zeist

Telefoon: (030) 659 22 22
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