
‘Signalering jonge mantelzorgers’

bewustwording – kennis delen - inspireren - best practices

Landelijk Congres 

Jonge Mantelzorgers

23 april 2020

Tijd Van 12.30 - 17.30 uur.

Kosten Gratis toegang

Voor wie Jonge Mantelzorgers, GGD ’s, Lokale steunpunten 

mantelzorg, Professionals in zorg en welzijn, 

Jeugdgezondheidszorg, gemeenten en ministeries, 

Onderwijs en belangstellenden die werken voor en met jonge 

mantelzorgers

Waar Amersfoort, Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61 

Aanmelden Aanmelden kan via: jmzpro.nl/congres-2020

De organisatie voor dit congres ligt in handen van JMZ Pro i.s.m. jonge 

mantelzorgers en landelijke organisaties die jonge mantelzorgers 

ondersteunen. Het congres is mede mogelijk door een subsidie van het 

ministerie van VWS. 

-Voorlopig Programma zie blad 2-

Save the Date

http://www.jmzpro.nl/congres-2020


Voorlopig programma landelijk congres

‘Signalering jonge mantelzorgers’

• 12.30- 13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en een lekkere versnapering (geen lunch)

• 13.00-13.45 uur Plenaire sessie 1 

Welkom door voorzitter JMZ Pro Mirjam Diderich 

Plannen JMZ Pro, week van de jonge mantelzorger, 

internationaal congres Jonge mantelzorgers in Brussel  

Keynote speaker met ervaringsverhaal gericht op signalering

Bewustwordingscampagne VWS / VNG 

• 13.55-14.40 uur Interactieve sessies (1e ronde)

• 15.00- 15.45 uur Interactieve sessies (2e ronde) 

• 15.45- 16.00 uur Pauze met fruit

• 16.00- 16.15 uur Launch Alliantie Jonge Mantelzorg

• 16.15- 17.00 uur Plenaire sessie 2

Journaal van de Toekomst

JMZ Pro Alice van Laar innovatieprijs

Muzikale theatrale Poëzie

• 17.00-17.30 uur Mogelijkheid tot netwerken en afsluiting met give-away

Dagvoorzitter is jonge mantelzorger Marjet Karssenberg

Interactieve workshops Signalering jonge mantelzorgers 

Movisie Leer-en verbetertrajecten en interventies bij gemeenten

Vilans en SCP Vinden, versterken en verbinden van veerkrachtige jonge 
mantelzorgers op school

Expertisecentrum Familiezorg Methodiek integrale familiezorg 

MantelzorgNL Toolkit en ELearning studerende jonge mantelzorgers

Brussen Er Bij (BEB) Ontwikkel of versterk je brussen reflex

Klankbordgroep JMZ Pro Vraag maar Raak door ervaringsdeskundige jonge mantelzorgers

Verlies en rouw therapeut Familieopstelling methodiek a.d.h.v. spellen oa. lego

Markant Signalering

Vanzelfsprekend Tips & Tricks en training Werken met eigen ervaring 

Welzijn Lelystad, SIZT, Evenmens Signalering en Good practices

Raadslid en gemeente Gemeente behandeling signalering op PO en VO en 
verenigingsleven

Trimbos Signaleren van KOPP/KOV kinderen in zorg en onderwijs 

De uitgebreide informatie over de interactieve sessies en eventuele aanvullende workshops 

worden z.s.m met u gecommuniceerd

Voor alle sectoren: zorg, welzijn, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, GGD's, lokale 

steunpunten, gemeenten, ministeries, jonge mantelzorgers, en belangstellenden die werken 

voor en met jonge mantelzorgers!


