Ook uw steunpunt of gemeente expert in werk en mantelzorg? Volg de
training of vraag in company aan!
Heeft u net als de Gemeenten en Steunpunten Mantelzorg in IJsselstein, Roosendaal, Apeldoorn,
Dalfsen, Zwolle en Venray de ambitie om proactief het thema mantelzorg bij bedrijven op de agenda
te zetten? Wilt u weten hoe u bedrijven met dit thema het beste kunt bereiken? Geef u dan op voor
de training ‘Expert in werk en mantelzorg’.
Steeds meer Steunpunten Mantelzorg en Gemeenten zetten het thema werk en mantelzorg bij het
bedrijfsleven op de agenda, als onderdeel van het WMO-beleid. Aandacht voor de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers met mantelzorgtaken is hierdoor bij veel organisaties toegenomen.
Doel
De training ‘Expert in werk en mantelzorg’ voor professionals mantelzorg bij
steunpunten/knooppunten en gemeenten belicht verschillende facetten van het thema werk en
mantelzorg. Naast specialistische kennis en informatie krijgt u concrete handvatten om dit thema op
de agenda te zetten binnen organisaties/bij het bedrijfsleven. Ook leert u hoe u dit thema vormgeeft
en de werkende mantelzorger specifiek kunt ondersteunen.
Resultaat
Deelnemers bezitten aan het eind van de training specialistische expertise over werk en mantelzorg.
Ook weten zij hoe zij bedrijven met deze thematiek bereiken. En hoe zij een eigen aanbod voor het
bedrijfsleven kunnen ontwikkelen.
Trainingsprogramma
Benadering en acquisitie van het bedrijfsleven
Na het volgen van dit programma onderdeel bent u in staat om met bedrijven in gesprek te gaan
over het thema werk en mantelzorg. U bent in het bezit van specialistische expertise over Mantelzorg
in relatie tot bedrijven en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook weet u de taal van het bedrijfsleven
te spreken en verbanden te leggen naar inzetbaarheid van werknemers met mantelzorgtaken en
verzuimreductie. De do’s en dont’s van het acquireren krijgt u ook in de vingers.
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid/klimaat binnen bedrijven
Veel bedrijven hebben de vraag: wat is mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en wat levert het op?
En welke diensten en producten kan ik als werkgever inzetten? U leert werkgevers van antwoord te
voorzien en indien gewenst een aanbod te leveren. Concrete voorbeelden uit de praktijk en
methodieken voor implementatie/borging van mantelzorgvriendelijk beleid maken deze training die
u niet wil missen.

Individuele ondersteuning voor werkende mantelzorgers
Inzetbaarheid van werknemers met mantelzorgtaken vraagt regelmatig om maatwerk of inzet van
wettelijke regelingen door werkgevers. Zowel werkgever en werknemer hebben hierin
verantwoordelijkheid en belangen. De inhoud van dit onderdeel is gericht op informatie en kennis
over werknemers met mantelzorgtaken en op welke wijze zij hun verantwoordelijkheden kunnen
invullen als de combinatie werk en mantelzorg wringt. Ondersteuning vanuit werkgevers heeft ook
volop aandacht: verlofregelingen, juridische hulp, praktische hulp, coaching werkende
mantelzorgers.
Data, locatie, kosten, aanmelding
Data trainingsdagen
13 juni 2019
9.30 uur – 16.30 uur
27 juni 2019
9.30 uur – 16.30 uur
Locatie training
Kantoor Jong en Veer, Keizersweg 22 in Nijverdal of op uw locatie.
Kosten training
De training kost 900,00 euro, excl btw, incl. lunch
In company: in overleg
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@jongenveer.nl
Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op, info@jongenveer.nl, telefoon 0548 - 546493

