
 Zorg-Werk-Leven balanstool: portaalkindenziekenhuis.nl
 visiedocument: kindenziekenhuis.nl/zorg-werk-leven
 sociale kaart: kindenziekenhuis.nl/sociale-kaart
 Promotiefilmpje: kindenziekenhuis.nl/project-overzicht
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Vind als zorgprofessional samen met 
ouder(s) van een zorgkind de balans 
in zorg-taken, werk en leven met de 
gratis Zorg-Werk-Leven balanstool. 

De gratis online Zorg-Werk-Leven balanstool is speciaal ontwikkeld voor 
ouders met een zorgkind. Het helpt ouders van een zorgkind de zorg, 
het werk en het leven weer in balans te brengen en te behouden. Hoe 
eerder ouders in het proces op deze tool gewezen worden, hoe beter. 
Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Willen jullie dit onder de aandacht 
brengen bij de ouders van een zorgkind?

De Zorg-Werk-Leven balanstool geeft informatie, zorgt voor herkenning en
erkenning en stelt prikkelende vragen zodat je als ouder persoonlijke 
antwoorden vindt op vragen als: Hoe krijg je grip op de
situatie? Hoe wil je ouder zijn voor je zorgkind? Wat is 
waardevol in jouw leven? Waar vind je de hulp die bij jou 
past? Hoe ga je het beste in gesprek met een zorg-
professional? Ouders kunnen er zelf uitpikken waar ze 
nu behoefte aan hebben. 

Bekijk het promotie- 

filmpje op de website.
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https://kindenziekenhuis.nl/project/zorg-werk-leven-balanstool-voor-ouders/
https://portaalkindenziekenhuis.nl/login/index.php
https://portaalkindenziekenhuis.nl/login/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=aHPkDqxKcVs&feature=youtu.be
https://portaalkindenziekenhuis.nl/login/index.php
https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2019/10/Visiedocument-Zorg-Werk-Leven-balans.pdf
http://kindenziekenhuis.nl/sociale-kaart/
https://kindenziekenhuis.nl


Vind als ouder de balans in je zorg-
taken, werk en leven met de gratis 
Zorg-Werk-Leven balanstool!

De gratis online Zorg-Werk-leven balanstool geeft informatie, zorgt 
voor herkenning en erkenning en stelt prikkelende vragen zodat je als 
ouder persoonlijke antwoorden vindt op vragen als: Hoe krijg je grip op 
de situatie? Hoe wil je ouder zijn voor je zorgkind? Wat is waardevol in 
jouw leven? Waar vind je de hulp die bij jou past? Hoe ga je het beste in 
gesprek met een zorgprofessional? Kortom: een tool die je helpt je zorg, 
werk en leven weer in balans te brengen en te behouden.  

In deze Zorg-Werk-Leven balanstool vind je veel 
informatie en ideeën. Dat is een bewuste keuze. 
Het is een persoonlijke zoektocht, die je zelf - samen
met je gezin en je kind - moet afleggen. Pik eruit  
waar je nu behoefte aan hebt.  
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 Zorg-Werk-Leven balanstool: www.portaalkindenziekenhuis.nl
 sociale kaart: www.kindenziekenhuis.nl/sociale-kaart

Bekijk het promotie- 
filmpje in de tool.
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)

https://kindenziekenhuis.nl
https://portaalkindenziekenhuis.nl/login/index.php
https://portaalkindenziekenhuis.nl/login/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=sSAkaxKPz1k&feature=youtu.be
https://portaalkindenziekenhuis.nl/login/index.php
http://kindenziekenhuis.nl/sociale-kaart/

