UITNODIGING
Een bijeenkomst van JMZPRO over

Social Media & E-learning
..over de rol van de digitale wereld in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers.
In deze bijeenkomst bekijken we met elkaar welke mogelijkheden er zijn om jonge mantelzorgers te bereiken
via digitale middelen. We laten ons inspireren door twee ervaren gastsprekers en delen ‘good practices’ met
elkaar. We hopen dat iedereen vol inspiratie en met concrete tips en ideeën naar huis gaat.

Programma:
12.45-13.30 u: inloop met lunch vanaf 13.00
13.30-14.15u: Social media: Viroen vertelt en
beantwoordt vragen
14.15-15.00u: Uitwisselen van good practices
15.00-15.30u: Pauze
15.30-16.30u: E-learning verzorgd door Heidi
Wintels, van Expertisecentrum Markant
16.30-17.00u: Hapje & drankje

Viroen is ambassadeur voor Jonge
Mantelzorgers. Hij blogt, vlogt en deelt nieuws
op Facebook over de zorg voor zijn moeder.

Aanmelden kan tot 6 juni via
d.dijkgraaf@carinova.nl of T: 06-22033993
Heb je nog vragen, stel ze gerust!

Deelname
Je bent van harte welkom als jij werkt met of voor jonge mantelzorgers!
Voor leden van JMZ PRO is deelname gratis (2 leden per organisatie). Een derde lid van dezelfde organisatie
betaalt een gereduceerd tarief van €25,-.
Geen lid? Dan is deelname €75,- p.p. incl. koffie/thee en drankje, excl. btw. Besluit je na de bijeenkomst om
lid te worden dan worden kosten van deze middag in mindering gebracht op een jaarabonnement.

Locatie:

Bereikbaarheid
OV: Ca. 15 minuten lopen vanaf Station Zwolle. Vanaf het station rijdt ook
bus 2 ‘Holterbroek’ Die stopt aan de dijkstraat naast het workcenter.

‘Brasserie in de bank’
Dijkstraat 6 8011 XS Zwolle

Auto: Parkeergarage Noordereiland (€ 2,60 per uur) ligt achter het
workcenter aan de Posthoornsbredehoek 19.
U kunt ook parkeren in de wijk aan de andere kant van het water tegen
€ 1,80 per uur.

JMZ PRO is een zelfstandig en onafhankelijk netwerk voor professionals die werkzaam zijn met of
voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen. Meer informatie? Zie www.jmzpro.nl

