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In deze nieuwsbrief...
- Inspiratie voor de Dag van de Mantelzorg 2017 
- Mantelzorg werkt! in Den Haag
- Geef je collega-mantelzorger een schouderklopje!
- Campagne met mooie Mantelzorgmomenten
- Gefeliciteerd met de Erkenning!

 

Dag van de Mantelzorg 2017
Maak er een bijzondere dag van!

Op 10 november vindt jaarlijks de Dag van de
Mantelzorg plaats. Het thema dit jaar is: Mantelzorg
doe je samen. Een mooie gelegenheid om
mantelzorgers te waarderen en in het zonnetje te
zetten. Wilt u dit ook doen? Een paar tips:

Organiseer een lunch, stoelmassage, theatervoorstelling

of ander verwenmoment voor werkende mantelzorgers. 

Organiseer een spreekuur voor werkende mantelzorgers

door het Steunpunt Mantelzorg uit uw regio.

Start de dag met een teamwandeling en bespreek samen

het combineren van werk met zorgtaken.

Mooi voorbeeld:  De gemeente Den Haag trakteert alle  
                         Haagse mantelzorgers op een High-tea! 

http://qidos.m13.mailplus.nl/txt549306/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408974/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408975/NHcVcKxxUnNPErd


Meer tips

Dag van de Mantelzorg 2017
in de gemeente Den Haag...

De gemeente Den Haag besteedt veel aandacht aan het thema

werk en mantelzorg. Ze zijn uiteraard zelf erkend als

mantelzorgvriendelijke werkgever, maar daarnaast

enthousiasmeren ze ook andere Haagse werkgevers om

mantelzorgvriendelijker te gaan werken. Veertien Haagse

organisaties zijn met hulp van de gemeente en de stichting

Werk&Mantelzorg aan de slag. En er volgen er nog veel meer als

het aan de gemeente Den Haag ligt.

"Met relatief kleine inspanning zijn grote resultaten te behalen.
Zoals lager ziekteverzuim, uitval en verloop en stijging van
tevredenheid, loyaliteit en productiviteit." zegt wethouder Klein

Op 10 november bezoekt de Werk&Mantelzorg Buzz on
Tour  de New World Campus in Den Haag en reikt
wethouder  Karsten Klein maar liefst 10 Erkenningen uit!

Mantelzorg werkt! in Den Haag

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408976/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408977/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408978/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408979/NHcVcKxxUnNPErd


Geef je collega-mantelzorger
een schouderklopje!
Ken jij iemand die werk en mantelzorg combineert?
En heb jij daar ook zo'n bewondering voor?
Geef hem of haar dan eens een spontane blijk van
waardering. Met deze kaarten kun je die persoon
verrassen, zich gewaardeerd laten voelen, een luisterend
oor bieden of zelfs een persoonlijk cadeautje geven!

Voor werkgevers een mooi gebaar om alle werkende
mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg eens extra in
het zonnetje te zetten. Laat de schouderklopjes inzetten
door leidinggevenden of geef alle collega's de gelegenheid
om een collega-werkende mantelzorger te waarderen! 

Een set bevat 5 kaarten. De kaarten zijn per set, per 50
stuks of per 100 stuks te verkrijgen. Om het extra
gemakkelijk te maken hierbij meteen een begeleidende
voorbeeldbrief. 

Meteen bestellen!

Voorbeeldbrief

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408980/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408981/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408982/NHcVcKxxUnNPErd


Campagne met mooie
Mantelzorgmomenten
Mantelzorg kent vele persoonlijke momenten van geluk, dankbaarheid,

kippenvel, lachen, betekenis en herinneringen. Jammer genoeg komen

vaak alleen de mantelzorgproblemen in het nieuws. Mezzo, samen met

Qidos initiatiefnemer van Werk&Mantelzorg, wil dit jaar juist die mooie

mantelzorgmomenten verzamelen en delen. 

Hoe de waardevolle momenten van mantelzorg een gezicht

krijgen? Daarover meer in de volgende nieuwsbrief!

mantelzorgmoment

Gefeliciteerd met de Erkenning!
Bouwbedrijf Dille - Gemeente Loon op Zand -
Stichting Maasduinen - Welzijn Culemborg - 

Welzijn Neder Betuwe - Welzijn Zaltbommel - 
Gemeente Beesel - Stichting AMW Midden Limburg.

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408983/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3408984/NHcVcKxxUnNPErd


Lees meer

Stichting Werk&Mantelzorg - Wilhelminaweg 12 - 3941 DG, Doorn

Een bezoekje waard: werkenmantelzorg.nl
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