
 

 
 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom mantelzorg. De 

nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je 

suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar 

info@expertisecentrumsociaalwerk.nl. Voor inhoudelijke vragen over mantelzorg kun je contact 

opnemen met het expertisecentrum MEE Mantelzorg: 078-206 32 02 of info@meemantelzorg.nl.  

 

1. Agenda  
 

 

Webinar MantelzorgBalans 

Het is een hectische tijd als een naaste ongeneeslijk ziek is. Veel mantelzorgers komen niet aan zichzelf toe. 

De MantelzorgBalans-tool biedt mantelzorgers handige oefeningen en nuttige informatie om balans in het 

leven te krijgen of te behouden. In dit webinar leer je in korte tijd hoe deze tool werkt, hoe het gebruik ervan 

wordt ervaren en hoe je er in jouw praktijk mee uit de voeten kunt. Op 9 juni 15.00-16.00 uur. 

Meld je nu aan -> 

 

2. Uit de praktijk  
 
VNG gaat uitkomsten onderzoek leerlingenvervoer bespreken (Schulinck) 

De kwaliteit van het leerlingenvervoer kan beter. Tot die conclusie komt Ouders & Onderwijs, die onderzoek 

deed naar de ervaringen van ouders met leerlingenvervoer. De VNG gaat de uitkomsten bespreken met 

gemeenten. 

Lees verder -> 

 

Financiële kwetsbaarheid mantelzorgers (Movisie) 

Een life event, zoals het verlenen van mantelzorg, kan van grote invloed zijn op de 

financiële situatie. Mantelzorgers lopen een verhoogd risico op armoede problematiek en 

sociale uitsluiting.  
Lees verder -> 

 

Bied mantelzorgers een keuzemenu (Sociale vraagstukken) 

Econoom Marcel Canoy houdt een ongemakkelijk gevoel over aan het lezen van de beschouwing over 

betaling van mantelzorgers. En hij doet een oproep aan gemeenten. 

Lees verder -> 

 

Is betaling van mantelzorgers de oplossing (Sociale vraagstukken) 

Mantelzorgers zijn zwaar overbelast, en het beroep op hen zal alleen maar groter worden. Biedt betaling 

van mantelzorgers uitkomst? Roept dat geen nieuwe problemen op? 

Lees verder -> 
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