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SYMPOSIUM 
Sterk in mantelzorg:  
kapstokken voor hulpverleners 
 
Het belang van mantelzorg staat buiten kijf. Mantelzorgers zijn centrale partners 
in de zorg en verdienen optimale ondersteuning in hun taak. Voor hulpverleners 
is het van belang om een goede relatie op te bouwen met mantelzorgers en in te 
spelen op hun noden.

Welke ondersteuning is er voorhanden voor mantelzorgers? Hoe kunnen  
mantelzorgers en hulpverleners elkaar nog beter vinden? Hoe kan je het netwerk 
versterken en je communicatie afstemmen? 
 
Op dit symposium van Sig vzw en de HoGent delen de onderzoekers hun  
expertise en methodieken en gaan ze op zoek naar een antwoord op die vragen. 

DOELGROEP 
Hulpverleners en organisaties in de welzijns- en zorgsector

PROGRAMMA 

09.00 u. Onthaal en registratie

09.30 u. Inleiding

09.40 u. Beeldverhaal ‘Blij dat ik jou heb’ 
Selectie fragmenten uit de sociaal-artistieke docu van Victoria Deluxe

10.00 u. ‘Vermantel-schappelijking’ van de zorg: uitdagingen en kansen

10.45 u. Pauze

11.15 u. Workshops sessie I  
Keuze uit: 
1. Bouwstenen voor mantelzorgvriendelijke hulpverlening: van  
    signaleren tot ondersteunen 
 

2. Het brussen-invulboekje: in dialoog met jonge brussen van  
....kinderen met een beperking 
 

3. Loslaten en vasthouden: de rol van professionelen in de transitie 
....van thuiszorg naar residentiële zorg voor ouderen 
 

4. Krachtgericht en netwerkversterkend werken binnen mantelzorg 
 

5. Tussen de regels: communicatie met mantelzorgers vanuit een  
....systeemtheoretisch denkkader

12.45 u. Lunch en bezoek infostand

13.45 u. Workshops sessie II  
Keuze uit bovenstaande workshops

15.30 u. Getuigenissen van mantelzorgers en reflectie vanuit Steunpunt  
Mantelzorg

16.30 u. Afsluiting

Praktisch

Donderdag 10 maart 2016 
09.00 u. - 16.30 u. 
 
Sig vzw 
Pachthofstraat 1 
9308 Gijzegem (Aalst)

Inschrijven

www.sig-net.be

Prijs

€100 earlybirdtarief (vòòr 20/01/16) 
€120 standaardtarief 
Deelnemers kunnen een beroep 
doen op de KMO-portefeuille.

FACULTEIT MENS EN WELZIJN

Contact

Inhoudelijke vragen:
benedicte.dekoker@hogent.be 
 
Administratieve vragen:
info@sig-net.be

fmw.hogent.be/studiedagen

Certificaat

Je ontvangt een attest van deel-
name.

http://www.sig-net.be/nl/vorming/sterk-in-mantelzorg-kapstokken-voor-hulpverleners_1041.aspx
http://fmw.hogent.be/expertise/studiedagen/

