Jetty Mathurin
speelt een speciale voorstelling
voor zorgorganisaties

JETTY MATHURIN SPEELT OP MAAT VOORSTELLING VOOR ZORGORGANISATIES

Wilt u een op maat voorstelling van Jetty Mathurin in
uw organisatie? Bijvoorbeeld voor uw personeelsdag,
nieuwjaarsbijeenkomst, netwerkbijeenkomst,
symposium of een andere gelegenheid? Laat het ons
weten via info@jettymathurin.nl of 0655327226

Jetty Mathurin trekt met een speciale theatervoorstelling van 45
minuten het land in. Zij bezoekt zorgorganisaties naar aanleiding van
de veranderingen in de zorg met de voorstelling: De kracht van
samenspel.
Jetty Mathurin staat bekend als een cabaretier die met haar werk niet alleen
mensen laat lachen, maar ook laat ervaren en nadenken. Zij maakt met humor
alles bespreekbaar waar de aanwezigen mee te maken hebben.
Topentertainment met een boodschap die o.a. door de humoristische vorm
waarin deze is gegoten, niet alleen blijft hangen, maar ook een verandering te
weeg kan brengen. Bekijk via de knop hierboven
het speciale promofilmpje.
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Taante is een van
Jetty’s bekendste
personages. In deze rol
heeft zij zich in de
afgelopen 30 jaar met
heel veel verschillende
organisaties, mensen
en onderwerpen
‘bemoeid’. Zij noemt
zichzelf dan ook graag
een vrijwilliger in de
bemoeizorg.

Taante in actie bij vrijwilligers
in Den Haag.

“Gebaseerd op jarenlange persoonlijke
ervaring als mantelzorger kan Taante haar
omgeving haarfijn analyseren en met
ontwapenende humor aan de kaak stellen.”

“Nogmaals hartelijk dank voor
het geweldige optreden. Ik heb
vele positieve reacties gehad.
De erkenning en
herkenning was zeer belangrijk
voor de mantelzorger.”
(Geeke Siemons, Steunpunt
Mantelzorg WM)
“Inmiddels hebben wij weer
een vervolgverzoek geplaatst
omdat jouw optredens ons
inziens werkelijk bijdragen
aan een beter klimaat binnen
onze organisatie.”
(Karin Jobse, Mentrum
Geestelijke Gezondheidszorg
Amsterdam)
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“Ik heb alleen maar positieve reacties ontvangen
van zowel de organisatoren als de deelnemers
aan de bijeenkomsten. Jetty´s optreden was de
welkome afleiding in het programma en leverde
de gewenste bijdrage aan het ‘aan elkaar
koppelen’ van de diverse doelgroepen.”
(Yvo Hommes, Ministerie van Justitie).

WERKWIJZE

“Jetty´s inbreng, act was heerlijk en ze zet je
weer met beide benen op de grond. Wat zijn
dingen toch eigenlijk simpel. We zijn haar
dankbaar dat ze de mens, in dit geval ons
heeft laten ervaren waarom het eigenlijk om is
te doen”. (Gert Penders, het Landelijk
Telefoonnummer Politie)

VOORBEREIDING

• Voorbespreking van Jetty met opdrachtgever c.q. zorgorganisatie
• Op maat maken van de ‘kadervoorstelling’ (dus toegespitst op de specifieke
informatie gegeven in de voorbespreking)
INVULLING
• Ontvangst en eventueel korte speech van vertegenwoordiger zorginstelling

• Optreden van Taante (Jetty Mathurin)
Lengte: 45 minuten (kan evt. ook korter)

• Een interactief nagesprek: 'Op de SOFA met Taante’
en een expert op het gebied van samenspel tussen professionele
verzorgende en mantelzorgers. Lengte: 45 minuten (kan evt. ook
korter of langer)

Samenwerken en SOFA
Een goede samenwerking
met mantelzorgers houdt
rekening met vier rollen die
een mantelzorger kan
vervullen: als collega, cliënt,
naaste en expert. Welke rol
het meest prominent is, kan
van tijd tot tijd verschillen.
Elke rol is gekoppeld aan een
werkwoord, waarvan de
beginletters (Samenwerken /
Ondersteunen / Faciliteren /
Afstemmen) het woord SOFA
vormen.

De theatervoorstelling kan ook zonder
nagesprek worden gespeeld.
Indien gewenst kan er ook een na
traject worden ingezet en/of een
vervolg optreden gepland.

Taante werkt samen met ‘In voor mantelzorg’
In voor Mantelzorg is een programma voor zorgorganisaties die willen
werken aan een betere ondersteuning van en een betere samenwerking
met mantelzorgers. In voor Mantelzorg biedt zorgorganisaties
innovatietrajecten op maat en verspreidt de hierin ontwikkelde kennis.
Innovatie en implementatie staan centraal. De uitvoering van ‘In voor
mantelzorg’ is in handen van Vilans en Movisie.
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“ Jetty, Hartelijk dank voor je positieve act. De
reacties waren geweldig. Ik vind het knap dat je
precies de juiste snaar hebt weten te raken. Dat
was lachen man! Zeker tot ziens.”
(Peter van Bakkum, directeur Vendex KBB)

Voor boekingen:

Mathurin Management
Claus van Amsbergstraat 106
1102 AZ Amsterdam
020 6992003
06 55327226 (Glynis Terborg)

www.jettymathurin.nl

Jetty Mathurin werkt samen met

www.invoormantelzorg.nl
(Vilans en Movisie)

