
	  
	  
Uw	  gemeente	  aan	  de	  slag	  met	  werk	  en	  mantelzorg	  bij	  bedrijven?	  	  
Volg	  de	  training	  en	  krijg	  bedrijven	  in	  uw	  regio	  warm	  voor	  mantelzorg!	  
	  
Wilt	  u	  als	  gemeente	  het	  thema	  mantelzorg	  bij	  het	  bedrijfsleven	  op	  de	  agenda	  zetten,	  maar	  weet	  u	  
niet	  hoe	  bedrijven	  te	  benaderen?	  Hoe	  u	  als	  gemeente	  hen	  enthousiast	  kunt	  maken	  voor	  het	  thema	  
mantelzorg?	  Of	  zoekt	  u	  naar	  manieren	  om	  andere	  activiteiten	  door	  uw	  gemeente	  in	  werk	  en	  
mantelzorg	  voort	  te	  kunnen	  zetten?	  Geef	  u	  dan	  op	  voor	  de	  training	  ‘Ook	  uw	  gemeente	  aan	  de	  slag	  
werk	  en	  mantelzorg’.	  	  
	  
Steeds	  meer	  gemeenten,	  zoals	  Apeldoorn,	  Emmen,	  Enschede,	  Raalte	  en	  Albrandswaard,	  zetten	  het	  
thema	  werk	  en	  mantelzorg	  bij	  het	  bedrijfsleven	  op	  de	  agenda	  als	  onderdeel	  van	  het	  WMO-‐beleid.	  Op	  
die	  manier	  kan	  de	  duurzame	  inzetbaarheid	  van	  medewerkers	  met	  mantelzorgtaken	  worden	  
vergroot.	  
	  
Training	  
De	  training	  ‘Uw	  gemeente	  aan	  de	  slag	  met	  werk	  en	  mantelzorg	  bij	  bedrijven’	  is	  speciaal	  ontwikkeld	  
voor	  WMO	  beleids-‐	  en	  bedrijfscontactambtenaren.	  De	  training	  belicht	  verschillende	  facetten	  van	  
werk	  en	  mantelzorg.	  Naast	  specialistische	  kennis	  en	  informatie	  krijgt	  u	  concrete	  handvatten	  om	  
mantelzorg	  op	  de	  agenda	  te	  krijgen	  bij	  het	  bedrijfsleven.	  
	  
Resultaat	  	  
Na	  het	  volgen	  van	  deze	  training	  bent	  u	  in	  staat	  om	  met	  bedrijven	  in	  gesprek	  te	  gaan	  over	  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.	  
U	  kunt	  gebruik	  maken	  van	  de	  succesvolle	  methodiek	  ‘Werk	  en	  Mantelzorg	  voor	  gemeenten’,	  
ontwikkeld	  door	  Jong	  en	  Veer.	  Deze	  methodiek	  is	  ook	  toegepast	  in	  diverse	  gemeenten,	  vaak	  in	  
nauwe	  samenwerking	  met	  steunpunten	  mantelzorg.	  
	  
Onderwerpen	  training	  

• De	  invloed	  van	  mantelzorg	  op	  werk:	  een	  wetenschappelijke	  benadering.	  	  
• Perspectief	  gemeenten	  versus	  bedrijven	  en	  burgers:	  wat	  zijn	  de	  diverse	  belangen	  van	  

doelgroepen	  op	  het	  gebied	  van	  mantelzorg	  en	  hoe	  anticiperen	  gemeenten	  hierop?	  	  
• Nut	  en	  noodzaak:	  het	  agenderen	  van	  mantelzorg	  bij	  bedrijven	  
• Jong	  en	  Veer	  methodiek	  ‘Werk	  en	  Mantelzorg	  voor	  gemeenten’:	  het	  succesvol	  bereiken	  van	  

bedrijven	  in	  de	  regio.	  

	  
Data,	  locatie,	  kosten	  
Datum:	  9	  februari,	  9.30	  uur	  –	  16.00	  uur	  
Locatie:	  Jong	  en	  Veer,	  Keizersweg	  22,	  Nijverdal	  
Kosten	  training:	  399,00	  euro,	  excl.	  btw,	  incl.	  lunch	  
	  
Aanmelding	  en	  Informatie	  
U	  kunt	  zich	  aanmelden	  via	  info@jongenveer.nl	  ;	  voor	  verdere	  informatie	  en/of	  vragen	  kunt	  u	  mailen	  
of	  bellen	  met	  0548-‐546493. 


