MAIL AAN ORGANISATIES:
VRAAG VERSPREIDING ENQUÊTE
Aan: (zie lijst excel)
CC:
Onderwerp: Enquête “POWER TO CARE” | Sciensano heeft jullie hulp nodig

Beste mevrouw, beste meneer,
Het is vandaag duidelijk dat de druk op zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers erg hoog is. De
druk is objectief hoog omdat de zorg die ze leveren onmisbaar is. De druk is hoog omdat de
maatschappij in zijn geheel die zorg van hen verwacht. Ten slotte is de druk hoog omdat het gaat om
vrouwen en mannen gemobiliseerd door het nobele ideaal van de zorg voor anderen. Daarom verdienen
ze al onze steun om de nodige kracht te hebben en behouden. Enkel met kracht kunnen ze zorg dragen.
Kracht om elke dag de zorg te geven die hun patiënten, bewoners en familieleden verdienen. Kracht
om onder collega’s of lotgenoten zorg te dragen voor elkaar.
Zonder jullie kan deze enquête geen succes zijn. Daarom vragen we jullie om de on-line vragenlijst in
te vullen en te delen met de leden van jullie organisatie en/of met collega’s, en dit vóór 15 december
2020!
Waarom deze enquête?
De enquête "POWER TO CARE" is de nationale opvolger van de Vlaamse ZorgSamen-barometer.
Dankzij deze enquête zal Sciensano objectieve informatie verzamelen over het welzijn van
zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers en over hun nood aan ondersteuning. Beleidsmakers
en managers kunnen deze informatie gebruiken om gerichte acties te ondernemen die het welzijn
verhogen.
De enquête is een initiatief van Sciensano en KU Leuven met als partners Zorgnet-Icuro, Steunpunt
Geestelijke Gezondheid/Te gek!? en Santhea.
We hebben jullie hulp nodig!
We willen dat de resultaten van deze peiling betrouwbaar en relevant zijn voor de hele doelgroep.
Daarom willen we jullie hulp inschakelen om ze zo breed mogelijk te verspreiden. Zouden jullie de
enquête willen delen met jullie leden en/of met collega’s?
Hoe kunnen jullie ons helpen deze enquête te verspreiden?
Jullie kunnen de link naar onze peiling verspreiden onder jullie leden (bv. via e-mail of via een bericht
op de website) of delen op jullie sociale mediakanalen.
Vul de online vragenlijst in
Ook beschikbaar in:

Frans: https://www.sciensano.be/powertocare1/fr/
Duits: https://www.sciensano.be/powertocare1/de/
Engels: https://www.sciensano.be/powertocare1/en/
Ter inspiratie voor een bericht op sociale media:
Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Vul dan vóór 15 december de enquête
POWER TO CARE in, de opvolger van de barometer van De ZorgSamen, die jouw welzijn en nood aan
ondersteuning onderzoekt. #powertocare
https://www.sciensano.be/powertocare1/nl/
Op zoek naar inspiratie om goed voor jezelf en collega’s te zorgen?
Op www.dezorgsamen.be vind je vuistregels om goed voor jezelf te zorgen en elkaar te ondersteunen,
getuigenissen waarmee je veerkracht bij tankt en boeiende webinars.
Meer informatie? Bezoek onze webpagina of contacteer ons.
Wij danken jullie van harte voor jullie deelname. Dank aan al diegenen die hun leven voor anderen
inzetten.
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