In voor Mantelzorg
In voor Mantelzorg is een nieuw
programma waarbij zorgorganisaties
worden uitgenodigd om te werken aan

Uitnodiging
Bijeenkomst: In voor Mantelzorg

een betere ondersteuning van en
samenwerking met mantelzorgers. Alle
organisaties ontvangen hierin advies en
verspreiden na afloop alle opgedane
kennis en ervaringen.

‘In voor Mantelzorg’ is een programma waarmee we de samenwerking
tussen beroepskrachten en mantelzorgers willen verbeteren. Als onderdeel
van het programma organiseren we daarom binnenkort een bijeenkomst
voor mantelzorgers.

Daarnaast organiseert In voor
Mantelzorg binnen haar programma
specifiek een bijeenkomst voor
mantelzorgers. Daarin willen we met
elkaar in gesprek gaan om te
inventariseren wat mantelzorgers zelf
ervaren. Hoe verloopt bijvoorbeeld de
communicatie. Wat gaat er goed, wat

Het programma
Tijdens deze bijeenkomst willen we met mantelzorgers in gesprek gaan om te
inventariseren wat gaat er goed en wat kan er beter in de samenwerking met
beroepskrachten. Hoe verloopt bijvoorbeeld de communicatie en wat is er
eventueel nodig om de samenwerking beter te laten verlopen.
Daarnaast zijn wij benieuwd naar wat mantelzorgers wellicht zelf nodig
hebben om beter samen te werken of ondersteuning te vragen.

kan er beter.

Heeft u ervaring als mantelzorger
en heeft u tijd en zin om op een pro actieve wijze
hierin een bijdrage te leveren,
dan bent u van harte welkom!!

Initiator
Het programma In voor Mantelzorg
wordt gecoördineerd door de twee
organisaties Vilans en Movisie. Het
ministerie van VWS financiert het
programma.
Wie is Vilans
Vilans helpt zorgaanbieders,

Waar en Wanneer
Maandag 13 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in La Place in Utrecht.
Voor wie
Voor alle mantelzorgers die graag hun ervaring, kennis, mening en tips willen
delen.
Kosten en aanmelden
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Wel ontvangen we graag vooraf uw
aanmelding. Stuur hiervoor s.v.p. een e-mail met uw contactgegevens aan
ivmz@vilans.nl. U ontvangt dan nog een bevestiging en routebeschrijving.

gemeenten en verzekeraars de
langdurende zorg goed en betaalbaar te
houden mét aandacht voor de cliënt.
Wie is Movisie
Movisie helpt zorg- en
welzijnsaanbieders, gemeenten,
vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers
en cliënten bij de veranderingen in zorg
en ondersteuning.

N.B. Er is een maximum van 30 deelnemers. Aanmeldingen worden verwerkt
op basis van volgorde van binnenkomst.

