
 

  Bijna 100 organisaties gebruiken BordjeVol al   

  

  Beste <<Voornaam>>, 

Minister Hugo de Jonge: “In ons land zijn circa 4,4 miljoen mantelzorgers die de handen uit de 

mouwen steken voor hun naaste of geliefde. Dat is mooi, maar soms ook zwaar werk. Daarom 

moeten we mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. BordjeVol is daarbij een mooi 

instrument.” 
  

Sinds deze uitspraak hebben bijna 100 organisaties BordjeVol aangeschaft. De meer dan 200 

uitgezette basissets stellen ruim 3000 mantelzorgers in de gelegenheid inzicht te krijgen in hun 

activiteiten en een actieplan op te stellen.  

  
 

      

  Positieve reacties     

  

Of BordjeVol nu als enig of als aanvullend middel wordt ingezet, de reacties zijn 

goed. Wijkverpleegkundige van TSN Verzorging & Verpleging: "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.”  

    

      
 

  

Workshops 

Om de professional een vliegende start te geven om BordjeVol in te zetten, organiseren we 

workshops. Zoals op 21 februari bij het UMCG in Groningen en 5 maart bij Dock in 

Rotterdam. Je ervaart wat de cliënt meemaakt tijdens het doorlopen en hoort de achtergrond 

van de verschillende stappen. Ook worden tips gegeven over het inzetten van de methode en 

  



het leggen van de verbinding naar andere instrumenten. Meer informatie 

  

Ervaringen delen 

Met deze nieuwsbrief willen we jullie en elkaar inspireren bij het inzetten van deze methode. Zo 

bedacht Steunpunt Informele zorg Breda (StiB) een originele aanpak om BordjeVol aan hun 

klanten aan te bieden. Zij hebben vrijwilligers in èn buiten hun netwerk aangetrokken die na een 

workshop op pad gaan om mantelzorgers te helpen met BordjeVol. En delen hun persbericht en 

social media-opzet graag met je. 

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 het 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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