Training ‘in Balans voor mantelzorgers’
Mantelzorger zijn binnen jouw mogelijkheden en grenzen
Je bent mantelzorger en je hebt ook andere verantwoordelijkheden. Voor je gevoel word je wel
eens door verwachtingen van anderen uit elkaar getrokken. En wat je ook kiest je doet er altijd
iemand mee te kort. En waar blijf je zelf?
● De zin en onzin van grenzen
● Omgaan met je (schuld)gevoelens
● Rustig, duidelijk en respectvol reageren op claimgedrag
Een verzoek doen, nee ontvangen en doorgaan
Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat en wil een ander niet lastig vallen met jouw situatie. Je
loopt hierdoor tegen je beperkingen aan, daarmee kan je zowel jezelf als degene voor wie je zorgt
uiteindelijk te kort doen.
● Is het legitiem om een vraag aan een ander te stellen
● De vraag helder en kort formuleren en stellen
● Bij een nee als antwoord op je vraag krijgt kan je gepast reageren en doorgaan
● Hoe ziet je netwerk eruit
Aansluiten bij de ander
Je stapt vanuit je werk, gezin, hobby in je mantelzorgsituatie. Hoe sluit je aan bij de beleving van
degene voor wie je zorgt.
● Aansluiting maken
● Present zijn
● Eigen oordeel uitstellen
Omgaan met je energie
Mensen verschillen van elkaar. Wat de een energie kost, levert de ander energie op. Energie heb je
nodig om je taken goed te kunnen doen en kwaliteit van leven te hebben.
● Wat zijn jou energievreters en gevers?
● Hoe houd je je energie in balans?
● Prioriteiten stellen
Vijfde bijeenkomst
Afhankelijk van de vragen die spelen bij de deelnemers worden er onderwerpen getraind.
Bijvoorbeeld: opkomen voor jezelf, omgaan met boosheid van de ander, omgaan met tegengestelde
belangen, feedback geven en wat zijn jouw kwaliteiten en gebruik je die voldoende?
Trainer: mw. Berry van Dam-Bleijenberg. Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.
Data: 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april. Tijd: van 09:30-12:00
In september is er een terugkombijeenkomst.
Locatie: Welzijnsgroep Carrefour, Harmen Visserplein 6, Emmeloord.
Belangstelling of vragen: Gerdien Kramer, mantelzorg@carrefour.nu, 0527-630000/06-83522236.

