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Branchemonitor 2019-2020

MantelzorgNL wil graag met jullie als partners in contact blijven; weten wat je doet, wat er speelt en welke ontwikkelingen van
belang zijn. Dit is van groot belang om de dienstverlening aan de achterban te optimaliseren het werkveld landelijk te kunnen

vertegenwoordigen. Via Steunpuntenpeilingen doen we dat over inhoudelijke thema’s. Het ophalen van kerngegevens over de aard
en omvang van de aangesloten organisaties vindt plaats door middel van de zogenaamde Branchemonitor.

Doe je mee?

Binnenkort krijgen de contactpersonen van de aangesloten organisaties een uitnodiging om de vragenlijst Branchemonitor 2019-
2020 in te vullen. Aan de hand van die onderzoeksresultaten kunnen wij een vergelijking maken met voorgaande jaren. We hopen

op jullie medewerking!

 

 

Verzoek: Tweede Kamer maak werk van respijt en zorgladder mantelzorg

Onlangs was er een debat in de Tweede Kamer, over onder andere wonen en zorg, de Wmo en het programma Langer Thuis.
 
MantelzorgNL schreef een kamerbrief waarin we aandacht vroegen voor de zorgladder mantelzorg, en voor respijt dat op tijd,
makkelijk én op maat beschikbaar moet zijn. MantelzorgNL vindt dat de zorgladder- ook buiten coronatijd- de basis zou moeten zijn
voor mantelzorgondersteuning in gemeenten.

https://mailing.mantelzorg.nl/display.php?M=53280&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b&L=341&N=177
https://mantelzorg.nl/
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Lees meer

 

 

Praktische app voor mantelzorgers

Heb jij onze nieuwe mantelzorgapp al gezien? Deze app is speciaal voor mantelzorgers. Ze kunnen snel relevante informatie vinden,
komen makkelijk in contact met de Mantelzorglijn en blijven altijd op de hoogte van het laatste nieuws dat interessant is voor
mantelzorgers.
 
Deel deze informatie met mantelzorgers in je gemeente. De app is gratis te downloaden (zowel Iphone als Android) .

Lees meer

Magazine in eigen jasje?

De oktober editie staat het magazine in het teken van het ‘delen van de zorg’ en ‘waardering’. Maak van deze mooie editie je ‘eigen’
magazine.
 
Vanaf 500 exemplaren is het mogelijk om het magazine in je ‘eigen jasje’ te steken.
Je kunt de cover en 5 pagina’s met jullie eigen informatie vullen. Dit kost € 575,- (excl. Btw). In ons platform kun je eenvoudig je
eigen pagina's opmaken. Daardoor krijg je dus een compleet magazine, voorzien van je eigen huisstijl en informatie.
 
Afhankelijk van jullie abonnement krijg je 5% (Basisabonnement) of 15% (Basis en Aanvullend abonnement) korting.

Te bestellen via marketing@mantelzorg.nl

https://mantelzorg.nl/artikel/mantelzorgnl-vraagt-de-tweede-kamer-werk-te-maken-van-respijt-en-zorgladder-mantelzorg-1
https://mantelzorg.nl/artikel/mantelzorgnl-lanceert-praktische-app-voor-mantelzorgers
mailto:marketing@mantelzorg.nl
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Tip! Budgetten Magazine op maat

Heb je samen met de Mantelzorgondersteunende organisatie in jouw gemeente interesse in het op maat maken van het Magazine
Mantelzorger maar paste het dit jaar niet in het budget? Houd hier vast rekening mee bij het toekennen van budgetten voor volgend
jaar.

 

 

Collectief lidmaatschap

 
Mantelzorgers in jouw gemeente een lidmaatschap cadeau geven van MantelzorgNL? Dat kan collectief ingekocht worden. Wellicht
een idee voor de Dag van de Mantelzorg.

Lees meer

Dag van de Mantelzorg | 10 november

Ieder jaar is 10 november de dag dat we die mensen verrassen, die het hele jaar voor een ander zorgen. Elk jaar een bijzondere dag
maar dit jaar toch een beetje anders. Zorgen voor een andere is niet vanzelfsprekend en zeker niet dit jaar, waarin mantelzorgers
meer dan ooit op de proef worden gesteld. Corona vraagt om veel aanpassingen.
 
Met de insteek ’Verrassen’ wil MantelzorgNL de omgeving van de mantelzorger activeren. Zo zorgen we er samen voor dat er ook
dit jaar in het hele land aandacht is voor de mantelzorger.

 

 

Nieuwsbrief dag van de mantelzorg

Ontvang je de nieuwsbrief Dag van de Mantelzorg nog niet? Meld je hier snel aan!

 

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-ondersteuning/gemeenten-en-mantelzorg/collectief-lidmaatschap
https://mailing.mantelzorg.nl/inschrijfformulier_dagvandemantelzorg.html
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Handleiding belronde mantelzorgers

Op veel plekken in het land zijn organisaties gestart met het bellen van mantelzorgers om zicht te krijgen op de situatie van
mantelzorgers en een vinger aan de pols te houden. MantelzorgNL ontwikkelde hiervoor een handige handleiding voor
mantelzorgondersteunende organisaties. Neem eens contact met ze op om te vragen hoe het gaat met mantelzorgers in jouw
gemeente.

Lees meer

 

 

Mantelzorgpeiling | Afwegingskader

MantelzorgNL ontwikkelde een overzichtelijke afwegingskader om te waarborgen dat mantelzorgers voldoende hulp,
ondersteuning en vrije tijd hebben om de zorg vol te houden. Vooral nu. Dit afwegingskader biedt mantelzorgondersteunende
organisaties houvast bij het herstarten van vrijwillige inzet aan mantelzorgers in de thuissituatie.

Download

Direct naar:

https://mantelzorg.nl/artikel/pro-actief-bellen-naar-mantelzorgers-in-coronatijd
https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/20616-04_MZNL_Factsheet_Afwegingskader_1593069466.pdf
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/mantelzorg-thema-s
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank
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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 

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/
tel:0306592222
https://mailing.mantelzorg.nl/display.php?M=53280&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b&L=341&N=177
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-professionals/kennisbank/nieuwsbrieven
https://mailing.mantelzorg.nl/sendfriend.php?&M=53280&N=128&L=341&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b&F=7&i=177
https://mailing.mantelzorg.nl/unsubscribe.php?&M=53280&N=128&L=341&C=d4a87d2a3a4fc0d88e4245500a47db9b

