geven. Hierdoor levert u betere lokale ondersteuning aan
de GGZ-mantelzorgers, uw burgers.

Werkwijze
Ypsilon levert de cursusleider, een ervaringsdeskundig
familielid en het cursusmateriaal.
U levert de zaal en de catering.
Voorafgaand aan de workshop nemen wij de
verwachtingen over en weer samen door.

Niet van elastiek!
De rol van GGZ-mantelzorgers
GGZ-mantelzorgers hebben speciale aandacht nodig.
Ook die in uw gemeente of wijk. Zorgen voor iemand met
een ernstige psychische aandoening is een van de meest
belastende vormen van mantelzorg, blijkt uit onderzoek.
Welke specifieke behoeften hebben GGZ-mantelzorgers?
Welk aanbod is reeds voor deze groep beschikbaar en
welke ondersteuningsgebieden vergen uw speciale
aandacht?
Om mensen met een ernstige psychische aandoening in
staat te stellen te participeren in de maatschappij is de
inspanning van de GGZ-mantelzorger cruciaal.

Workshop
In deze interactieve workshop kijken we naar de
bijzondere positie van GGZ-mantelzorgers. Aan de hand
van praktijkvoorbeelden belichten we de grilligheid in de
zorg voor hun zieke familielid. We inventariseren de
ondersteuning waaraan zij behoefte hebben en het
aanbod, zowel landelijk als in uw eigen gemeente.
De workshop wordt gegeven met een ervaringsdeskundig
familielid (mantelzorger) van Ypsilon, die de inhoud vanuit
de praktijk illustreert.

Bedoeld voor

Informatie en offerte
Tijd:
Aantal:
Datum:
Locatie:
Prijs:

3 uur, exclusief pauze
maximaal 14 deelnemers
in overleg
naar keuze
€ 950,00 per groep inclusief
cursusmateriaal

Ypsilon Support
T 088 000 21 20
E support@ypsilon.org
W www.ypsilonsupport.org

Ypsilonsupport biedt ook
-

Workshop ‘Hoe voer ik een triadegesprek?’
Bijeenkomst ‘Aan de slag met de Triadekaart’
(optimalisatie triadisch werken)
Workshop ‘Organisatie familiegesprek’

Optimaliseer uw dienstverlening!
Maak uw werk leuker en effectiever en maak gebruik van
ervaringsdeskundigen van Ypsilon!
Bekijk het aanbod van nieuwe producten, vraag advies of
informatie op www.ypsilonsupport.org

Medewerkers van gemeenten of welzijnsinstellingen, die
(mede-)verantwoordelijk zijn voor de invoering van de
nieuwe Wmo en meer willen weten over de kenmerken en
behoeften van GGZ-mantelzorgers. En over hoe zij die
kunnen bereiken.

Wat levert het op
Kennis en adviezen over de ondersteuning van GGZmantelzorgers. Na deze workshop bent u voorbereid om
uw werkzaamheden voor GGZ-mantelzorgers inhoud te
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