UITNODIGING
SOCIAL GROW SESSIONS
RONDOM MANTELZORG
We nodigen je graag uit om het systeem van mantelzorg te
veranderen van onderop en om deel te nemen aan de stakeholdersmeeting op 16 september 2020.
De ondersteuning van mantelzorgers moet beter. Ken jij de sociaal ondernemers die
de ondersteuning van mantelzorgers innoveren, of ben je er zelf een?

HET VRAAGSTUK
In geen enkele sector zijn zoveel mensen actief als in de mantelzorg: 4,4 miljoen
Nederlanders, één op de drie 16-plussers. De vraag naar mantelzorgers stijgt. En
de druk op mantelzorgers neemt toe. We wonen tot op latere leeftijd thuis en het
aantal ouderen wordt steeds groter. Door deze beweging wordt er een groter beroep
gedaan op mantelzorgers. Steeds minder mantelzorgers zorgen voor meer hulpbehoevenden. In 2017 was tien procent van de mantelzorgers zwaar overbelast. Dat
zijn 400.000 mensen die naast een baan, gezin en een eigen sociaal leven voor een
naaste zorgen en dit niet langer op deze manier volhouden.
Zonder betere ondersteuning raken meer mantelzorgers zwaar overbelast.
Hoe kunnen we de samenleving zo inrichten dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen?

SOCIAL GROW SESSIONS
Ben jij een sociaal ondernemer die met jouw innovatie mantelzorgers ondersteunt,
ontzorgt of veerkrachtiger maakt? Meld je dan aan voor de Social Grow Sessions en
ontvang training, coaching en begeleiding. Jij ontwikkelt je innovatie verder en test
deze in de praktijk en wij ondersteunen jou daarbij.
De Social Grow Sessions bestaat uit een Belgisch en een Nederlands traject. Het Belgische traject startte begin 2020. Hierin zijn al elf ondernemers gestart. Vanaf nu is
het ook mogelijk om je in te schrijven voor het Nederlandse traject.

STAKEHOLDERSMEETING 16 SEPTEMBER
Wil je meer weten over de Social Grow Sessions en hoe we de mantelzorg innoveren?
Op woensdag 16 september organiseren wij een bijeenkomst over waarom en hoe we
de mantelzorg beter ondersteunen.
Tijdens de stakeholdersmeeting komen experts op het gebied van mantelzorg en
sociaal ondernemen bij elkaar. Een keynotespreker licht de huidige staat van de
mantelzorg toe en samen brengen jullie de knelpunten rondom mantelzorg in kaart.
De stakeholdersmeeting biedt ook de kans om met andere experts op dit gebied in
contact te komen.

VRAGEN EN AANMELDEN
We nodigen jou van harte uit om deel te nemen aan de stakeholdersmeeting op
woensdag 16 september van 13:00-17:00 uur. Aanmelden kan via Caroline Godts:
caroline@socialeinnovatiefabriek.be
Kijk op de website voor meer informatie of neem contact op met Caroline van de
Sociale InnovatieFabriek (zie boven).

Social Grow Sessions is een initiatief van Janssen, Johnson & Johnson Family of Companies in
Benelux en de Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust in samenwerking met de Sociale
InnovatieFabriek en Kennisland.

