
 
 
	  
‘Effectief	  omgaan	  met	  mantelzorg’	  
	  
Training	  over	  effectief	  omgaan	  met	  mantelzorg	  op	  23	  november	  2017	  (en	  op	  aanvraag)	  
	  
U	  wilt	  de	  combinatie	  werk	  en	  mantelzorg	  mogelijk	  maken	  en	  daarbij	  u	  organisatiebelang	  niet	  uit	  het	  
oog	  verliezen.	  Zakelijk	  en	  sociaal	  is	  uw	  motto.	  Hoe	  behoudt	  u	  proactief	  de	  inzetbaarheid	  van	  
medewerkers	  met	  mantelzorgtaken	  en	  voorkomt	  u	  het	  risico	  op	  verzuim?	  Deze	  training	  helpt	  een	  
passende	  houding	  te	  ontwikkelen	  en	  de	  juiste	  tools	  in	  te	  zetten	  voor	  een	  effectieve	  ondersteuning	  
van	  werknemers	  met	  mantelzorgtaken.	  Met	  een	  goede	  aanpak	  neemt	  de	  werkdruk	  van	  
mantelzorgers	  af	  en	  daalt	  het	  ziekteverzuim.	  	  
	  
Doelgroep	  
HRM-‐professionals,	  leidinggevenden,	  professionals	  in	  het	  sociale	  domein,	  bedrijfsartsen,	  (bedrijfs-‐)	  
maatschappelijk	  werk,	  vertrouwenspersonen	  en	  geïnteresseerden	  in	  de	  dynamiek	  van	  mantelzorg.	  
	  
Doel	  
Creëren	  van	  bewustwording,	  inzichten,	  informatie	  en	  vaardigheden	  om	  medewerkers	  met	  
mantelzorgtaken	  te	  signaleren	  en	  te	  begeleiden	  in	  de	  combinatie	  van	  werk	  en	  mantelzorgtaken	  thuis.	  
	  
Inhoud	  training	  
Werk	  in	  combinatie	  met	  mantelzorg:	  voor	  welke	  uitdagingen	  staan	  werkgever	  en	  werknemer?	  	  
Deze	  training	  levert	  

• verdieping	  en	  inzicht	  in	  de	  specifieke	  dynamiek	  en	  dilemma’s	  die	  de	  combinatie	  werk	  en	  
mantelzorg	  met	  zich	  meebrengt	  

• handvatten	  om	  het	  live	  event	  mantelzorg	  bij	  medewerkers	  te	  faciliteren	  
• kennis	  van	  specialistische	  ondersteuningsmogelijkheden/interventies	  voor	  werkgever	  en	  

medewerkers	  met	  mantelzorgtaken	  
• informatie	  over	  stress	  en	  stress	  reductie	  mogelijkheden	  voor	  werknemers	  met	  

mantelzorgtaken	  in	  relatie	  tot	  reductie	  van	  presenteïsme	  en	  verzuim	  
• input	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  eigen	  houding	  en	  rol	  tov	  eigen	  zorgverantwoordelijkheid	  

van	  de	  organisatie	  
	  

Resultaat	  
Deelnemers	  hebben	  kennis	  en	  tools	  om	  actief	  te	  sturen	  op	  de	  werk	  en	  mantelzorgbalans	  van	  de	  
werknemer.	  Zij	  weten	  hoe	  de	  inzetbaarheid	  van	  medewerkers	  met	  mantelzorgtaken	  te	  behouden	  en	  
te	  fungeren	  als	  sparringpartner	  binnen	  de	  eigen	  organisatie.	  Na	  het	  volgen	  van	  deze	  training	  zijn	  
deelnemers	  in	  staat	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  visie	  ontwikkeling	  op	  een	  mantelzorg	  vriendelijk	  
bedrijfsklimaat.	  	  
	  
Datum,	  locatie,	  kosten	  
Datum:	  23	  november,	  9.30	  uur	  –	  16.30	  uur	  
Locatie:	  Kantoor	  Jong	  en	  Veer,	  Keizersweg	  22,	  Nijverdal	  
Kosten	  training:	  475,00	  euro,	  excl.	  btw,	  incl.	  lunch	  en	  cursusmateriaal.	  
De	  training	  bestaat	  uit	  maximaal	  8	  deelnemers.	  	  
	  
Aanmelding	  en	  informatie:	  info@jongenveer.nl	  	  /	  0548	  –	  54	  64	  93	  
Deze	  training	  kan	  ook	  gegeven	  worden	  op	  maat	  en	  op	  eigen	  locatie/in-‐company.	  	  
	  


