Werkboek, Workshops en verdere ondersteuning!

Het InspiratieWerkboek Mantelzorg A GOGO is verkrijgbaar als e-book en als
losbladige 4-rings map. Speciale A GOGO Workshops kunnen worden gevolgd
en er zijn diverse ondersteuningsmogelijkheden voor opzet en uitvoering van
mantelzorgprojecten. Neem gerust contact op voor meer informatie!

let's

!

Op zoek naar
Inspiratie over
Mantelzorg?
Wil je als organisatie of professional meer

Mantelzorg a

Mantelzorg a

weten over betekenisvolle relaties met

mantelzorgers? En hoe je mantelzorgers
daarbij goed kunt ondersteunen?

Dan is dit InspiratieWerkboek Mantelzorg
A GOGO een echte aanrader.

Inspiratie
Werkboek

info@mourispb.nl • tel. 06 - 13 76 15 35
www.mantelzorgmanagement.nl
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Mantelzorg. Daar zit (toekomst)muziek in!

Inspiratie
Werkboek

Mantelzorg a

Inspiratie
Werkboek
Vier doelgroepen, acht onderwerpen & vele voorbeelden

Per onderwerp wordt informatie gegeven over o.a. Wat is het, Wat levert het
op, in Welk traject is het bruikbaar, door Wie te gebruiken en Wanneer wel of
niet inzetten? Met concrete originele voorbeelden uit eigen keuken!

Aanbevelingen A GOGO

• Dit werkboek staat vol handige en in de praktijk
getoetste tips en wetenswaardigheden. Het is een
must voor iedereen die zich professioneel bezighoudt
met mantelzorgers.
Hermine Koning, voormalig mantelzorgconsulent en
gemeente raadslid GroenLinks Vlaardingen
• Het is de kracht van Ina dat zij mensen weet te raken
en te inspireren. Wat een cadeau dat al die kennis en
ervaring nu gebundeld is in dit inspirerende Werkboek!
Antoinette Bolscher, promotieonderzoeker Samenwerking met mantelzorgers bij Universiteit voor
Humanistiek en expert medicatieveiligheid bij ActiZ
en ZorgvoorBeter

Voor Gemeenten:

1. MantelzorgKring
2. Canvas Program mantelzorgondersteuning

Voor Organisaties:

3. Verpleeghuispilot Samenspel Mantelzorg
4. Mantel Zorg Management

Voor Gespreksvoerders:

5. Mantelzorg Energie Check
6. Aanpak Netwerknuancering Mantelzorg

Voor Ondersteuning mantelzorgers:
7. Rotterdams Ondersteuningsaanbod
8. Enquête mantelzorgondersteuning

Ina Mouris

achtergrond auteur

Van origine is Ina sociaal wetenschapper en ouderenwerker. Zij heeft in de
sectoren zorg & welzijn gewerkt als cliëntondersteuner, medewerker beleid/
kwaliteit, locatiemanager en extern auditor. In 2004 is zij gestart met Mouris
projecten bureau en ontwikkelde als sociaal ondernemer met veel plezier
sociale interventies als ZOEkEn (Zicht Op Eigen kracht En netwerk) en
Mantel Zorg Management.

inspirerend Werkboek Mantelzorg A GOGO
Mouris Projecten Bureau

