
UPDATE MANTELZORGWAARDERING

Op onze website staat het aanbod van mei t/m augustus voor je klaar. 

De inschrijvingen voor het plukboeket en fotoshoot blijven om een of andere reden 
achter. Gelieve zich hier voor beide in te schrijven. Wie weet kun je dadelijk met een 
vers geplukt bloemetje op de foto. 

Daarnaast is er om technische redenen een deel van het aanbod niet zichtbaar op 
onze website. Namelijk het aanbod van SkillsTown. Onder aan deze mail zie je een 
overzicht van dit aanbod en een instructie om je hiervoor aan te melden. 

Vanwege de versoepelende maatregelen per 1 september volgt er wederom een 
aangepast aanbod voor september t/m december. Wanneer alles goed gaat kunnen we 
vanaf 1 januari 2021 een doorlopend aanbod aanbieden waarbij hopelijk geen 
beperkende maatregelen nodig zijn. 

Om dit aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jullie wensen en behoeftes 
hebben een aantal vragen via een online formulier opgesteld. Mocht je behoefte 
hebben om inhoudelijk jouw verhaal toe te lichten of wanneer je een algemene 
ondersteuningsvraag hebt kun je iedere ochtend terecht bij het infopunt in Bestwijzer of 
jouw vraag per e-mail richten aan infopuntbest@levgroep.nl

We wensen je alvast veel plezier, mede namens Gemeente Best. 

Je hebt het verdiend! 

SKILLSTOWN VOUCHER

SkillsTown is dé online opleider voor professionals. Via on demand learning stelt 
SkillsTown bedrijven, organisaties en hun medewerkers in staat om mee te bewegen 
met de continu veranderende wereld om hen heen. In de vorm van honderden online 
trainingen die in verschillende leervormen worden aangeboden, speelt SkillsTown in op 
nieuwe én eigen manieren van leren in elke levensfase van organisatie en 
medewerker. Om zo kennis en skills te vergroten, verandervermogen te stimuleren en 
bij te dragen aan aantrekkelijk werkgeverschap.

LEVgroep heeft een samenwerkingsovereenkomst met Skillstown SkillsTown heeft 25 
vouchers beschikbaar gesteld voor de mantelzorgers in Best. Hieronder volgt een 
overzicht waarvoor de vouchers te gebruiken zijn.

Aanmelden verloopt net als de andere Mantelzorg waarderings activiteiten via 
mantelzorgerbest@levgroep.nl

Vermeld in de mail je naam, contactgegevens, geboortedatum én de actie die je hebt 
uitgekozen. Je ontvangt van ons daarna een bevestiging.

AANBOD SKILLSTOWN
Hardlopen voor beginners
Nederlands foutloos schrijven
Effectief communiceren
Yoga voor beginners
Bevlogenheid
Digitale fotografie
Gezond achter je bureau
Mijn eetgedrag en leefstijl
Ontspanningsoefeningen bij stress
Time management
Engels in twee weken
In 5 stappen naar een optimaal LinkedIn profiel
Werkgeluk creëer je zelf!
Persoonlijk leiderschap
Zakelijk schrijven



Stress en veerkracht
Smartphone fotograferen kun je leren!
Het flexibele brein
Positieve psychologie
5 tips voor een succesvolle werktoekomst
Een korte cursus geluk
In 7 stappen persoonlijke grip en succes op je werk!
Loslaten
Je lichaam liegt nooit
Een les in stress
Een eerste indruk met impact
Mindfulness meditatie | Loopmeditatie
Mindfulness meditatie | Neem een zenspresso
Mindfulness meditatie | Vijf velden van aandacht
Mindfulness meditatie | Aandacht voor de ademhaling
Mindfulness meditatie | De lichaamsverkenning
Timemanagement: planning inleiding
Timemanagement: eerste planning
Timemanagement: tweede planning
Timemanagement: agendaoverzicht
Timemanagement: planning samenvatting
Onafhankelijkheid
Wederzijdse afhankelijkheid
Evalueer jezelf
Assertiviteit: ontwikkel in 4 stappen
Empathie: het belang van empathie
Empathie: ontwikkel je empathie - deel 1
Empathie: ontwikkel je empathie - deel 2
Kernkwaliteiten: Kwaliteitenkwadrant
Omgaan met faalangst
Nekoefeningen
Rugoefeningen
Schouderoefeningen
De beste manier om te staan
De beste manier om te zitten
Stoppen met roken
Tillen
Balans werk/privé - Deel 1
Balans werk/privé - Deel 2
Stressmanagement: Wat is stress?
Stressmanagement: Oorzaken van stress
Stressmanagement: Stress managen
Stressmanagement: Conflicten werkvloer
Stressmanagement: Conclusie
Omgaan met eenzaamheid
Effectief luisteren
Effectief samenvatten
Effectief doorvragen
De communicatiemuur
Feedback geven: De gouden regels
Wat is non-verbale communicatie?
Aandachtspunten bij non-verbale communicatie 

PERSBERICHT GROEIEND BEST 7-7-2020

Doordat Groeiend Best maar een deel van het persbericht heeft geplaatst is er 
onduidelijkheid ontstaan omtrent de uitreiking van het mantelzorgcompliment. Hier volgt 
het volledige bericht. We zien jouw aanmelding voor het mantelzorgcompliment vanaf 1 
september tegemoet.

Best, 29-06-2020      
Mantelzorgwaardering het hele jaar door 

Sinds 2015 is iedere gemeente naast het ondersteunen van mantelzorgers ook 
verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. De jaarlijkse ‘blijk van 
waardering voor mantelzorgers’ wordt in Best in samenwerking met LEVBest 
georganiseerd. “Middels mantelzorgwaardering beogen wij mantelzorgers te vinden en 
om de belangrijke bijdrage van mantelzorgers in de participatiesamenleving te 
erkennen. Waardering van hun inzet helpt mantelzorgers bij het volhouden van de 
zorgtaken.” Aldus Bekkers, coördinator Steunpunt Mantelzorg LEVBest. 

Mantelzorgcompliment
In 2020 bestaat het ‘compliment’ uit een Best Bijzonder-bon. Deze cadeaubon is in te 
wisselen bij een groot aantal winkels in Best. Het mantelzorgcompliment dient actief 
aangevraagd te worden. Om in aanmerking te komen voor het compliment gelden een 
aantal regels. Hierover wordt in een apart bericht welke later nog verschijnt 
gecommuniceerd. Deze uitreiking vindt normaliter eind december plaats, tijdens een 



gezellige bijeenkomst met een kop koffie en gebak. Vanwege de maatregelen omtrent 
corona weten we nu nog niet hoe een en ander zal gaan verlopen. 

Meer waardering
Als aanvulling op het mantelzorgcompliment zijn er tal van activiteiten voor 
mantelzorgers om aan deel te nemen. We noemen dit 
mantelzorgwaarderingsactiviteiten. Zo zijn er allerlei ontspannings- en 
verwenactiviteiten, trainingen en workshops. Het volledige aanbod is te vinden op de 
website van LEVBest op de pagina mantelzorg. Hier kunnen mensen zich ook 
inschrijven voor de activiteiten. Ook is het aanbod in Bestwijzer op te vragen.
“De mantelzorgwaarderingsactiviteiten zijn er voor alle mantelzorgers. Jong en oud. De 
voorwaarden hiervoor zijn soepeler dan bij het mantelzorgcompliment. Iedere 
mantelzorger kan hier aan deelnemen!” vertelt Bekkers. 

Aangepast aanbod
De activiteiten worden gedurende het hele jaar aangeboden. Vanwege de corona 
voorzorgsmaatregelen hebben we de activiteiten hierop aangepast en zullen we 
naarmate de versoepeling dit toelaat het aanbod uitbreiden met meer 
groepsactiviteiten. In de tussentijd zijn we erg te spreken over de creatieve oplossingen 
die we in Best hebben gevonden en mantelzorgers op dit moment kunnen bieden. Er is 
voor ieder wat wils, variërend van waardebonnen voor een high tea voor thuis en 
bioscoop tot workshops over bijvoorbeeld mindfulness.
Een van de samenwerkingen waar we enorm blij mee zijn is die met online opleider 
SkillsTown. Zij stellen speciaal voor mantelzorgers 25 vouchers beschikbaar voor een 
geselecteerd aantal online trainingen op het gebied van voeding en beweging, vreemde 
talen, timemanagement, empathie en nog veel meer. Zo kunnen mantelzorgers 
gemakkelijk en op ieder moment investeren in hun eigen ontwikkeling. 

Extra ondersteuning
Mantelzorg geven kan behoorlijk pittig zijn. Soms kun je wel een steuntje in de rug 
gebruiken. Mantelzorgers kunnen daarom altijd bij LEVBest terecht voor individuele 
ondersteuning, praktische hulp, een luisterend oor, advies en lotgenotencontact. Er is 
een uitgebreide Wegwijzer Mantelzorg voor Best en omgeving (digitaal en fysiek) en 
speciale aandacht voor jonge mantelzorgers. 

Voor meer informatie omtrent mantelzorgondersteuning, het mantelzorgcompliment 
en/of deelname aan de mantelzorgwaarderingsactiviteiten kan contact opgenomen 
worden met LEVBest Infopunt in Bestwijzer. Het Infopunt is dagelijks geopend van 
08:30 - 12:30 uur, Locatie Zonnewende 173, 5683 AB Best, 0499 770110, 
infopuntbest@levgroep.nl. 

Contactgegevens

LEVBest Infopunt in Bestwijzer
Locatie Zonnewende 173, 5683 AB Best
Het Infopunt is dagelijks geopend van 08:30 - 12:30 uur
Telefoon: 0499 770110
Email: infopuntbest@levgroep.nl 

LEVgroep Leven & Verbinden
Penningstraat 55 - 5701 MZ Helmond - T 0492 59 89 89
Postbus 296 - 5700 AG Helmond - E info@levgroep.nl

Volgens de AVG is het niet noodzakelijk dat we iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, vragen om zich opnieuw aan te 
melden. We willen u wel nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om af te melden, dat kunt u hier doen. Als u abonnee blijft, 

zullen we uiteraard uw emailadres uitsluitend gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief 


