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 Werken met BordjeVol  

 
 Beste <<Voornaam>>,

Wat reacties die we recent ontvingen: "BordjeVol valt positief op tussen de
mantelzorgscans: de kaartjes zijn heel intuïtief, het is een fijne manier om het gesprek
aan te gaan. Het is ook confronterend, maar dat is juist effectief.", "Er is zelfs nog meer
mogelijk met BordjeVol dan ik verwachtte!" en "Ik werd naderhand gebeld. Ze waren
hartstikke blij: het had hen echt enorm geholpen." En zo zijn er nog meer ervaringen
om te delen. 

 

MVT Arnhem werkt een half jaar met BordjeVol 
 Tiny, coördinator: “Ik vertel vaak en graag over deze methode. Vorige week was ik bij

een regionale netwerkbijeenkomst Mantelzorg. Had ik tijdens de lunchpauze ineens
een gretig publiek!” Maddy, projectmedewerker: “Mantelzorgconsulenten hebben er
profijt van omdat BordjeVol goede aanknopingspunten biedt voor verdieping in een
gesprek. Zoals Praktijkondersteuners van Huisartsen. Zij komen regelmatig in contact
met cliënten die voor een naaste zorgen.” Lees het artikel

  
"Workshop Bordjevol is super zinvol!"

 Om vertrouwd te raken met de methodiek en te ontdekken op welke manieren
BordjeVol ingezet kan worden, organiseren we regelmatig workshops. We doen dat in
samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties: de workshop is bij hen in huis en
we nodigen gezamenlijk lokale/regionale partijen uit. Jessica Slijpen,
workshopbegeleider: "Zo leuk om nieuwsgierigheid te zien omslaan in enthousiasme."
Wil jij met ons een workshop organiseren? Ik heb interesse

  

Toolkit
 "Ik wil BordjeVol graag vermelden in een mailing. Heb je een tekst voor me?" Jazeker!

We hebben een toolkit vol beeldmateriaal en teksten voor een nieuwsbrief, presentatie
en social media. Coöperatieleden van WeHelpen vinden deze in de besloten toolkit. Of
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vraag de bestanden op via bordjevol@wehelpen.nl. 
  

Huppla
 Naast BordjeVol hebben we nog meer producten gemaakt om informele hulp

makkelijker te maken. Herken je dit: "Sterkte, als ik iets voor je kan doen ...?" We
hebben een ander 'antwoord' ontwikkeld: "Sterkte! Dit kan ik voor je doen." Bekijk de
animatie van Huppla

  
Ervaringen delen

 Met deze nieuwsbrief willen we jullie inspireren bij het inzetten van BordjeVol. Heb je
interesse of zelf een interessante ervaring? Mail ons. 

  
Meer weten?
Op bordjevol.nl vind je alle informatie, prijzen van de basissets en nabestellingen, wijze
van bestellen en kun je je inschrijven voor de workshops. 

 

BordjeVol is met 💚 gemaakt door WeHelpen
 met hulp van CZ en Ministerie van VWS

 

 
 

Deze nieuwsbrief doorsturen 
 

 
 

  

 

Je ontvangt deze mailing omdat je je hebt aangesloten bij WeHelpen. 
 Wil je deze mailing niet meer ontvangen? Klik dan hier
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