
Datum: 4 april 2017 van 14.30 tot 16.30 uur
Inloop vanaf 14.00 uur na afloop napraten met een 
drankje
Theaterhuis de Berenkuil
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht De mantelzorgmonologen: drie verhalen 

In De Mantelzorgmonologen maakt u op indringende wijze 
kennis met drie verschillende mantelzorgers: een jonge, een 
werkende en een oudere mantelzorger. De monologen zijn 
gebaseerd op verhalen uit de praktijk. 
De voorstelling biedt een intensieve beleving waarbij u in de 
huid kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het 
betekent om mantelzorger te zijn.

Wat kunnen de mantelzorgmonologen voor u betekenen?
De voorstelling De mantelzorgmonologen kan op verschillende manieren ingezet worden:
      • Als onderdeel van een bewustwordingscampagne.
      • Om met inwoners en mantelzorgers in gesprek te gaan.
      • Als onderdeel van deskundigheidsbevordering om zorg-professionals meer
 inzicht geven in hoe zij het samenspel met mantelzorgers kunnen optimaliseren.
      • Als aanjager om het thema werk en mantelzorg bij bedrijven op de agenda te 
 krijgen.
      • Ter ondersteuning van beleidsontwikkeling op het gebied van mantelzorg.   

Voor wie is deze voorstelling bedoeld ? 
Voor iedereen die de mogelijkheden en kracht van deze 
voorstelling wil ervaren en zich wil oriënteren op de 
mogelijkheid de voorstelling in te huren.
De mantelzorgmonologen is geaccrediteerd door het 
accreditatiebureau Kwaliteitsregister VenV en Register 
Zorgprofessionals.

“Dit moeten mensen zien om te voelen wat er speelt bij 
mantelzorgers en wat echt nodig is” (lid WMO adviesraad)

U kunt meer reacties lezen op www.cedertrainingen.nl

De Mantelzorgmonologen is een productie van Ceder Trainingen i.s.m. de acteurs 
Floris Verkerk, Laura Hagt en Anke Jansen.

Aanmelden
U kunt zich hier digitaal aanmelden voor de voorstelling door 
het aanmeldformulier in te vullen. Er zijn 60 plaatsen 
beschikbaar. De plaatsen worden toegewezen op basis van 
volgorde van aanmelden.  Aanmelden kan tot 23 maart 2017.  

Voor vragen kunt u een mail sturen naar 
mantelzorgmonologen@gmail.com met vermelding van 
Monologen 4 april 2017 of contact opnemen met Ceder 
trainingen Wietske Dekkers 06 24594531 of Carine Blauw 
06 54676660

De voorstelling op 4 april wordt aangeboden vanuit het 
principe waardebepaling achteraf. U kunt na afloop een 
bijdrage in de pot doen. Dit is een bijdrage voor de catering en 
locatiehuur. 

Maak kennis met “De mantelzorgmonologen”
Uitnodiging

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBn_-5Je_Rqbaqefhpe0fKVh-Ihut_sLgBE2E1JAqpkclBEQ/viewform

