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‘Ruimte voor
mantelzorg hoort
gewoon bij goed
HR-beleid’
Elke werkgever moet medewerkers ruimte
geven voor mantelzorg. Dat hoort bij goed
voor je personeel zorgen, vindt Paul Boselie,
hoogleraar Strategisch Human Resource
Management aan de Universiteit Utrecht.
‘Maatschappelijke ontwikkelingen vragen
erom. En ruimte geven voor mantelzorg
kost je veel minder dan de burn-out van een
overbelaste medewerker.’
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‘De overheid trekt zich steeds meer terug, ouderen wonen
langer thuis en er wordt steeds meer zelfredzaamheid
van mensen verwacht’, legt Paul Boselie uit. ‘Dus komt er
steeds meer op het bordje van de burgers terecht, ook de
mantelzorg. Maar veel mensen werken ook, en zo krijgt
elke organisatie vroeg of laat te maken met werknemers
die mantelzorg verlenen.’
Langdurig verzuim voorkomen
‘Uit allerlei onderzoeken blijkt dat een gezond bedrijf
het financieel goed doet, maatschappelijk verantwoord
onderneemt en goed voor zijn personeel zorgt. Die drie
elementen gaan altijd samen. Ruimte geven om werk
en mantelzorg te combineren hoort dus gewoon bij goed
werkgeverschap.
Ook om financiële redenen doe je daar als werkgever
verstandig aan. De combinatie van werk en mantelzorg
kan medewerkers kwetsbaar maken voor uitval. Langdurig

ziekteverzuim is een grote kostenpost voor organisaties
en die kosten wil je zo veel mogelijk voorkomen. Dat is ge
makkelijker dan je denkt. Voor medewerkers is alleen al de
erkenning van hun situatie een belangrijke steun in de rug.’
Strategisch voordeel
Toch zijn er nog steeds werkgevers die het thema negeren.
‘Onverstandig’, vindt Paul Boselie. ‘Een uitgebalanceerd
HRM-beleid en medewerkers dus ook ruimte geven om
werk en mantelzorg te combineren, levert je organisatie
juist veel op. Je medewerkers voelen zich er goed bij, je
bevordert de continuïteit in je werk en je medewerkers
voelen zich sterker met je organisatie verbonden. Als jij
goed voor je medewerkers zorgt, lopen zij ook een stap
harder voor jou.’
Daar komt nog bij dat de arbeidsmarkt steeds krapper
wordt. ‘Ruimte geven voor mantelzorg biedt je een
strategisch voordeel ten opzichte van je concurrenten.
Potentiële werknemers zullen je organisatie daar zeker
op beoordelen.’
Leidinggevende is cruciaal
‘Je werknemers zijn je kapitaal en het succes van een
onderneming zit ‘m altijd in de mensen. Koester ze.
Je hoeft daarvoor niet allerlei regels in het leven te roepen,
want die kunnen juist verstikkend werken. Het draait om
maatwerk en inlevingsvermogen. Experimenteer en begin
klein. Werk van onderaf en niet top-down. Dat is het
effectiefst. Daarbij zijn de leidinggevenden cruciaal.
Kunnen, mogen en willen zij goede afspraken met mede
werkers maken? Krijgen ze daar vanuit de organisatie
strategie de ruimte voor?
En verbind mantelzorg met onderwerpen als werkdruk en
werkstress. Ze grijpen allemaal op elkaar in. Een sterke
organisatie ziet dat en zorgt voor samenhangend HR-beleid.’

‘Het succes van een
onderneming zit ‘m
altijd in de mensen.’
Paul Boselie

Vanzelfsprekend | 5

‘Zorgen dat een medewerker
mantelzorg kan geven, kost
je als werkgever weinig of
niets, maar levert je wel veel
commitment op.’
Peter Kwast
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Gasunie kreeg in 2015 de Erkenning ‘Wij werken
mantelzorgvriendelijk’ van Werk&Mantelzorg. Peter Kwast,
adviseur arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden legt uit
waarom Gasunie voor die Erkenning gekozen heeft.

A
‘ lles draait
om vertrouwen’
‘Als een werknemer de ruimte krijgt
om werk en mantelzorg te combine
ren, raakt hij extra gemotiveerd voor
zijn werk. Daarvan ben ik overtuigd.
Die medewerker voelt zich gewaar
deerd en zal zich juist extra inzetten.
Zorgen dat een medewerker mantel
zorg kan geven, kost je als werk
gever weinig of niets, maar levert je
wel veel commitment op.’
Vertrouw je elkaar?
‘Wel heb je mantelzorg en mantel
zorg. Ga je met iemand naar een af
spraak met een arts, dan hoeven je
collega’s daar niets van merken. Je
kunt je werk daaromheen plannen.
Maar help je iemand met wassen en
aankleden of is er andere intensie
ve zorg nodig, dan is dat natuurlijk
heel iets anders. Bij Gasunie heb je
in veel functies veel autonomie. Dat

maakt de combinatie gemakkelijker.
Daarbij draait alles om vertrouwen.
Je moet als collega’s vertrouwen in
elkaar hebben. Alleen dan durf je
je situatie te bespreken en kun je
goede afspraken maken.’
Maak het niet ingewikkeld
‘Voor de Erkenning voor mantel
zorgvriendelijke werkgever hebben
wij destijds niet veel extra’s hoeven
doen. Alle regelingen waren er al.
Maar door de 0-meting ontdekten
we dat werknemers de verlof
regelingen onvoldoende kenden.
Voor ons lag het verbeterpunt dus
vooral in de communicatie.
Onze aandacht voor mantelzorg
is inmiddels een vanzelfsprekend
onderdeel van ons beleid rond
duurzame inzetbaarheid.’

Werk en mantelzorg in
de spotlights
‘Bij ons is het combineren van werk
en mantelzorg vooral iets tussen
medewerkers en hun leidinggevende.
Want goede afspraken daarover zijn
altijd maatwerk. Alleen als zij er
samen niet uitkomen, trekken ze mij
aan de jas, en dat gebeurt niet. Een
goed teken.’
Gasunie blijft het thema werk en
mantelzorg in de spotlights zet
ten. ‘Op de Dag van de Mantelzorg
organiseren we een lunch met onze
CEO en medewerkers die mantel
zorg geven. En wij doen mee met de
Buzz on Tour van Werk&Mantelzorg,
zodat wij andere Groningse bedrijven
kunnen vertellen hoe gemakkelijk je
mantelzorgers ruimte kunt geven en
wat dat je organisatie oplevert.’
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Stichting Werk&Mantelzorg heeft als missie dat alle werkgevers in Nederland
mantelzorgvriendelijk worden. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede balans
tussen werk en mantelzorg bijdraagt aan productieve, vitale en betrokken
werknemers en evenwichtige, zorgende naasten. Wij richten ons daarbij vooral
op agendering, bewustwording en ondersteuning van werkgevers.

HEEL NEDERLAND
MANTELZORGVRIENDELIJK
Werk&Mantelzorg zet het thema werk en mantelzorg zo
veel mogelijk op de agenda van partijen die invloed kunnen
uitoefenen op het bekend en bespreekbaar maken ervan.
In het verlengde daarvan stimuleren wij bewustwording
rond werk en mantelzorg. Bij relevante partijen en bij
werkgevers. Want mantelzorgvriendelijk beleid begint
met het inzicht dat mantelzorg ook in de eigen organisatie
speelt en waardevol is voor medewerkers en dus voor de
organisatie zelf.
Toename Erkenningen
Wij ondersteunen werkgevers bij mantelzorgvriendelijk
werken met praktische tools en materialen. Werkgevers
kunnen die zelfstandig gebruiken, maar zij kunnen ook
adviseurs van Werk&Mantelzorg inschakelen voor advies
en ondersteuning op maat.
De meeste aanvragen krijgen wij voor onze Erkenning ‘Wij
werken mantelzorgvriendelijk’. Met deze Erkenning laat je
als werkgever zien dat je het belangrijk vindt dat je mede
werkers hun werk kunnen combineren met mantelzorg. En
dat je daarvoor mogelijkheden biedt.
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Steeds meer organisaties kiezen voor de Erkenning.
Waren er in de eerste acht jaar in totaal honderd aan
vragen, in 2017 zijn dat er in één jaar bijna tweehonderd.
Nieuwe, verrassende manieren
Op www.werkenmantelzorg.nl delen wij ervaringsverhalen.
Daarmee willen wij andere werkgevers inspireren en prak
tische tips geven. Voor de olievlekwerking rond werk en
mantelzorg zijn bovendien onze samenwerkingspartners
en onze ambassadeurs belangrijk. Ook ontwikkelen wij
voortdurend nieuwe, verrassende manieren om het thema
werk en mantelzorg op de agenda te zetten en werkgevers
te stimuleren mantelzorgvriendelijk te werken.
Netwerkorganisatie
Werk&Mantelzorg is een netwerkorganisatie. Wij werken
nauw samen met onder andere overheden, verzekeraars,
vakbonden en brancheorganisaties. We delen zo veel
mogelijk kennis en goede voorbeelden met onze partners
en organiseren samen projecten en bijeenkomsten.
Ook doen we onderzoek.

‘MIJN
WERK
WAS MIJN
REDDING’
Frans de Wit zorgde ruim drie jaar
intensief voor zijn ernstig zieke exvrouw. ‘Onze kinderen waren 7 en 10
toen mijn ex de diagnose kreeg. Ook
vanwege de kinderen vroeg zij mij
direct of ik voor haar wilde zorgen.
Daar heb ik bewust “ja” op gezegd.
Voor de kinderen, maar ook omdat
ik het goed vind om te zorgen voor
iemand in een moeilijke situatie.’

Wat is mantelzorg?
Mantelzorgers zijn mensen die lang
durig en onbetaald zorgen voor een
chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit hun
omgeving. Dit kan een partner, ouder
of kind zijn, maar ook een ander
familielid, vriend of kennis.

Frans was destijds afdelingshoofd bij een middelgrote
gemeente. ‘Van mijn leidinggevende heb ik altijd alle
ruimte gekregen en dat heeft mij in die jaren erg geholpen.
Ik heb altijd zo veel mogelijk gewoon doorgewerkt, maar
als het overdag nodig was, ging ik direct naar mijn ex.
Daar kreeg ik de ruimte voor. En ik compenseerde die tijd
weer op de momenten dat het mij uitkwam.’
‘Werk hield me op de been’
‘Natuurlijk waren het zware jaren, in allerlei opzichten,
maar ik heb mijn werk ook altijd als mijn redding ervaren.
Het gaf me structuur en afleiding. En het hield me op
de been.
Wel voelde ik me in die periode vaak schuldig, omdat ik me
niet 100% kon inzetten, maar een bedrijfsarts zei het mooi:
“Het is al heel goed als je aan het eind van je loopbaan
gemiddeld op 85% zit. Dat is reëel.”
Nu weer voluit aan de slag
‘Dat ervaar ik inmiddels zelf ook. Misschien functioneerde
ik in die zorgperiode voor 65%, maar ik ben zo blij met
mijn werk en met de ruimte en steun die ik heb gekregen
dat ik daarna extra gemotiveerd en voluit aan de slag ben
gegaan. Die 85% haal ik wel.’
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BUZZ ON TOUR
BRENGT ACTIE
EN ENERGIE
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Zo veel mogelijk werkgevers en
werknemers met elkaar in gesprek brengen
over werk en mantelzorg. En zorgen dat
zij in actie komen, zodat heel Nederland
mantelzorgvriendelijk wordt. Dat is het doel
van onze Buzz on Tour.

In de Buzz on Tour trekken we met twee speciale bussen
door heel Nederland. Altijd op uitnodiging van een
gemeente of organisatie die bewust aan de slag is met
werk en mantelzorg, en ook andere organisaties daarvoor
wil enthousiasmeren.
Bijzondere sfeer
Bij elke Buzzhalte ontvangen we werkgevers, HR-adviseurs
en werkende mantelzorgers uit de regio. Zij delen ver
halen, ervaringen en vragen rond werk en mantelzorg.
De grote kracht van de Buzz on Tour is dat we altijd met
geïnteresseerde bezoekers om tafel zitten. En dat het in
de bijzondere, intieme sfeer van de bus gemakkelijk is om
persoonlijke verhalen en ervaringen uit te wisselen. Op
kleine krukjes in een smalle ruimte raak je gemakkelijk
met elkaar in gesprek. Zeker wanneer je rake voorbeelden
van werkende mantelzorgers hebt gehoord die inspireren.
Wat ga jij als eerste doen?
Elke Buzz on Tour heeft een ander programma en is altijd
vol actie en energie. We blikken acties en voornemens in,
altijd met een houdbaarheidsdatum, geven een contact
sleutel door of laten werknemers hun wensen op een
speciale wand schrijven.
En we stimuleren altijd concrete vervolgstappen. Wat ga jij
als eerste doen als je nu naar buiten gaat? Elke stap is er
één, ook al lijkt hij nog zo klein. Een gesprek aangaan, een
0-meting houden, of de Buzz on Tour nog een keer terug
laten komen voor werkende mantelzorgers, om echt te
horen wat hen bezighoudt. Elke concrete afspraak
betekent altijd: beweging, en daar gaat het ons om.
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‘Succesvolle
Buzz on Tour
in Arnhem’
Dit levert mantelzorgvriendelijk werken je
bedrijf op
• vitale, loyale en
betrokken
medewerkers
• meer openheid
tussen collega’s
• continue kwaliteit
en productiviteit
• behoud van kennis
en ervaring
• een positief imago,
bij klanten en
potentiële
medewerkers
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Op 10 mei 2017 deed de Buzz on Tour Arnhem aan, op
uitnodiging van Maddy Kloet van Mantelzorg & Vrijwillige
Thuishulp Arnhem (MVT Arnhem). ‘Ik las over de Buzz on
Tour en vond het een uitnodigende, luchtige manier om met
werkgevers in gesprek te gaan.’

‘Als MVT hebben we de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in gesprek
ken met werkgevers in Arnhem over de waarde van mantelzorgvriendelijk perso
neelsbeleid. Toch verliepen die gesprekken soms wat moeizaam en geforceerd.
En ze leverden zelden concrete veranderingen op. Misschien was het er toen ook
nog niet het moment voor. De aandacht voor mantelzorgvriendelijk werken is de
laatste jaren zeker gegroeid. Met de Buzz on Tour van Werk&Mantelzorg is het
gelukt om organisaties over de streep te krijgen.’
Ander contact
‘De opzet van de Buzz on Tour sprak mij direct erg aan. Het is een heel
andere aanpak dan op bezoek gaan bij bedrijven. Voor een tour nodig je specifiek
werkgevers uit die openstaan voor het thema mantelzorg en die nieuwsgierig
zijn naar wat mantelzorgvriendelijk werken hen kan brengen. Dat levert een heel
ander contact op dan wanneer je op eigen initiatief bij bedrijven langsgaat en het
thema als het ware nog moet “verkopen”.’

In actie komen
‘De Buzz on Tour past voor mijn gevoel ook erg bij deze
tijd: je ontmoet gelijkgestemden en mensen in dezelfde
situatie in een informele sfeer, deelt vragen en ervaringen
en stimuleert elkaar om stappen te nemen. Je wilt erbij
horen; deelnemers steken elkaar aan. Stap je de bus
binnen, dan geeft dat een ander gevoel dan wanneer je bij
elkaar op kantoor komt. In de bus is de sfeer informeel en
bijna knus, waardoor je gemakkelijk met elkaar in gesprek
raakt. En sneller in actie komt. Ik geloof veel meer in de
kracht van dit kleinschalige, persoonlijk contact dan in
grote, algemene campagnes.’

‘Je wilt erbij horen;
deelnemers steken
elkaar aan.’
Maddy Kloet

Gaaf resultaat
‘Voor deze tour had ik een flink aantal regionale werk
gevers persoonlijk uitgenodigd. Dat kostte veel tijd en
energie, maar die investering loonde; uiteindelijk zijn
vijftien werkgevers langs geweest. Het was een levendige
dag, met veel energie, gedeelde ervaringen en praktische
tips en ideeën. Bovendien hebben drie grote werkgevers
uit Arnhem de intentieverklaring om mantelzorgvriendelijk
te worden ondertekend. Zij zijn inmiddels aan de slag met
de 0-meting van Werk&Mantelzorg, waarvoor de gemeente
Arnhem geld beschikbaar heeft gesteld. Een gaaf resultaat
van deze Buzz on Tour.’
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Gemeente Vlaardingen:

A
‘ lles draait om
communicatie’
In 2016 kreeg de gemeente Vlaardingen de Erkenning ‘Wij werken
mantelzorgvriendelijk’. Intern voert de gemeente een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid, maar ook extern maakt zij zich daar sterk voor, door
bedrijven in de regio te stimuleren om mantelzorgvriendelijk te worden.

14 | Werk en mantelzorg

Werkende mantelzorgers hebben
vooral behoefte aan:
• aandacht en begrip: 80%
• maatwerk, oftewel:
flexibele werkoplossingen: 45%
• verlofregelingen: 18%

‘Alles draait daarbij om communi
catie’, vertelt Priscilla Altun. Zij is
adviseur rechtspositie en arbeids
voorwaarden en een van de drijvende
krachten achter het mantelzorg
vriendelijk personeelsbeleid van de
gemeente Vlaardingen.
Heldere communicatie
‘Onze 0-meting liet zien dat er geen
nieuw intern beleid noodzakelijk
was om een mantelzorgvriendelijke
werkgever te zijn. De bestaande
regelingen en afspraken en onze
manier van werken, Het Nieuwe
Werken, bieden medewerkers vol
doende ruimte om werk en mantel
zorg te combineren.
Maar uit het onderzoek bleek ook
dat niet iedere medewerker die
mantelzorg verleent zichzelf als
mantelzorger zag. En dat de
(verlof)regelingen niet bij iedereen
bekend waren.’
Alle informatie overzichtelijk
op het intranet
‘Daarom hebben wij vooral ingezet

‘Juist als gemeente kunnen
wij de eerste steen in het
water gooien.’
Reinier Mahulete

op een bewustwordingscampagne
onder medewerkers en communi
catie over de mogelijkheden voor
verlof en andere ondersteuningsmo
gelijkheden. Dat is goed gelukt. Wij
merken dat het thema mantelzorg
meer leeft onder medewerkers.
Verder hebben wij nu een mantel
zorgpagina op het intranet. Daarop
staan onder andere een handreiking
met alle (verlof)regelingen, tips,
brochures en het cursusaanbod van
Steunpunt Minters.’
Goede afspraken komen
van beide kanten
‘Daarnaast stimuleren we transpa
rante communicatie tussen leiding
gevenden en medewerkers. Voor
goede oplossingen rond werk en
mantelzorg is het belangrijk dat de
medewerker en de leidinggevende
allebei het initiatief kunnen nemen
en zich flexibel opstellen.
Werk&Mantelzorg heeft in verschil
lende workshops de leidinggevenden
en vertrouwenspersonen daarvoor
tips en handvatten gegeven.

Steen in het water
Maar de gemeente Vlaardingen doet
meer. Ze stimuleert ook bedrijven in
de regio om de Erkenning te verkrij
gen. ‘Als gemeente hebben wij de
verantwoordelijkheid om mantelzor
gers te ondersteunen’, zegt Reinier
Mahulete, beleidsadviseur Jeugd en
Maatschappelijke Ondersteuning
(JMO). ‘Wij vinden dat wij juist als
gemeente extra verantwoordelijk
heid en een voorbeeldfunctie rond
dit thema hebben. Daarom willen wij
ook bedrijven in de regio stimuleren
om de Erkenning te krijgen. Dat past
bovendien bij onze rol als aanjager.
Wij kennen alle bedrijven en de lij
nen zijn kort. Zodoende kunnen juist
wij als gemeente de eerste steen in
het water gooien. En dat werkt, want
er zijn al acht bedrijven bezig met
de Erkenning.’
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‘FIJN DAT IK ALS
ZELFSTANDIGE ZELF
MIJN TIJD KAN INDELEN’
Veel zelfstandige ondernemers verlenen
mantelzorg, bijvoorbeeld Annemiek Tubbing
en Rienk Blom. Zij vinden het een groot
voordeel dat zij als zelfstandigen hun eigen
tijd kunnen indelen.
Annemiek Tubbing (60) heeft twee bedrijven, in juridisch
advies en kennismanagement. Zij zorgt ongeveer tien uur
per week voor haar moeder, die in dezelfde woonplaats
woont. ‘We eten 4 tot 5 keer per week samen en ik regel
haar financiën en allerlei andere zaken. Inmiddels heb ik
een prima balans tussen werk en mantelzorg. Het is fijn
dat ik als zelfstandige zelf mijn tijd kan indelen.’
‘Het loopt heel goed zo’
‘Zorgen voor mijn moeder vind ik vanzelfsprekend. Mijn
vader was zeeman en vaak maanden van huis. Zodoende
kwam het leeuwendeel van de opvoeding en zorg voor
rekening van mijn moeder. Zij was er altijd voor mijn
broer, zus en mij en daarom zorg ik nu graag voor haar.

‘Inmiddels heb ik een
prima balans tussen werk
en mantelzorg.’
Annemiek Tubbing
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Mijn moeder is bovendien een schat. Ze is heel positief en
klaagt nooit. Dat maakt het ook nog eens gemakkelijker.’
‘Mijn moeder heeft een groot eigen netwerk. Zij gaat
bijvoorbeeld nog steeds bridgen, krijgt regelmatig bezoek,
heeft een strijkdame en een hulp voor het huishouden. Zo
zorgen we samen met allerlei mensen voor een goede mix
aan zorg en aandacht voor mijn moeder. Ik werk ongeveer
35 uur per week, haal mijn deadlines altijd en kom al mijn
afspraken na. Het loopt nu prima.’

‘Je kunt alleen goed voor een
ander zorgen als je ook goed
voor jezelf zorgt.’
Rienk Blom

Bewust eigen baas geworden
Rienk Blom heeft een dochter van 7 met een meervoudige
beperking. Zij is voor alles afhankelijk van andere mensen.
Rienk heeft twee impresariaten voor klassiek geschoolde
musici. ‘Ik ben bewust eigen baas geworden, zodat ik zelf
mijn werktijden kan bepalen. Ik plan al mijn werkuren
rondom de zorg voor mijn dochter. Ik werk gerust ook in
het weekend, of in het ziekenhuis, als ik daar met onze
dochter ben.’
‘Jasmijn is vier dagen per week in een instelling, een soort
school, van 9 tot kwart over 3. Verder hebben we een vast
team van verzorgers, die wij betalen vanuit het persoons
gebonden budget. Dat zijn studenten met ervaring in de
zorg. Daarnaast hebben we huishoudelijke hulp.’
Worsteling in het begin
‘Mijn belangrijkste advies voor zelfstandigen met een kind
met beperkingen: organiseer het thuis goed. Dankzij een
persoonsgebonden budget kun je alles regelen. Zorg bo
vendien goed voor jezelf, want alleen als je dat doet, kun je
ook goed voor een ander zorgen. Toen onze dochter werd
geboren, dacht ik: dit redden we nooit. In het begin hebben
we ook flink geworsteld, maar nu gaat het allemaal goed.’
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‘De flexibiliteit van
zelfstandigen is een groot
voordeel bij het verlenen
van mantelzorg. Maar
tegelijkertijd kan een uur
niet werken ook een uur
niets verdienen betekenen.’
Frank Alfrink

Tips op basis van het onderzoek
• Maak heldere afspraken met
degene voor wie je zorgt en je
omgeving.
• Baken af wanneer je mantelzorg
verleent en wanneer niet.
• Kijk of je taken kunt delegeren
(rond mantelzorg of rond je bedrijf).
• Kijk of je gebruik kunt maken van
bijvoorbeeld respijtzorg, een
mantelzorgmakelaar of andere
ondersteuningsvormen.
• Schakel de juiste zorgverleners in.
• Realiseer je dat jij niet alles in
je eentje kunt en hoeft op te lossen.

Stichting ZZP Nederland en
Werk&Mantelzorg onderzochten samen
de ervaringen van zelfstandigen met werk
en mantelzorg. ‘Wij wilden bijvoorbeeld
weten of zelfstandigen een spagaat ervaren
tussen hun flexibiliteit en het verlenen van
mantelzorg’, legt Frank Alfrink, directeur
van ZZP Nederland uit. ‘En wat zij nodig
hebben om mantelzorg en werk goed te
kunnen combineren.’
‘De flexibiliteit van zelfstandigen is een groot voordeel bij
het verlenen van mantelzorg. Maar tegelijkertijd betekent
een uur niet werken ook een uur niets verdienen. Mantel
zorg verlenen is dan ook direct: inkomen verliezen. In het
onderzoek zien we dat ruim 56% van de respondenten die
spagaat inderdaad als een probleem ervaart. Toch kiezen
veel zelfstandigen voor mantelzorg, laten de onder
zoeksresultaten zien. Uit betrokkenheid, dankbaarheid of
plichtsgevoel.’
Mantelzorg is niet altijd een bewuste keuze
‘Het lastige voor zelfstandigen is dat er geen speciale re
gelingen voor hen zijn, zoals voor mensen die in loondienst
werken. Natuurlijk kiezen veel zelfstandigen zelf voor een
eigen bedrijf, en dat betekent ook een keuze voor eigen
verantwoordelijkheid rond mantelzorg. Maar zo zwart-wit
is het leven niet, en het zelfstandigenbestaan ook niet.
Bovendien is mantelzorg niet altijd iets waar je heel be
wust voor kiest. Daar komt nog bij dat de politiek steeds
meer mantelzorg verlangt. Dan kun je niet alle verant
woordelijkheid bij de zelfstandigen zelf leggen.’

‘HET
LEVEN
IS NIET
ZWARTWIT’
Goede werk-privébalans is een uitdaging
‘Ik hoor vaak dat de omgeving van een zelfstandige zegt:
“Jij hebt de tijd en de flexibiliteit om voor iemand te zor
gen.” Maar die omgeving vergeet dan voor het gemak even
dat die zelfstandige daarmee misschien ook inkomen inle
vert, als hij tijdens werkuren mantelzorg moet verlenen.
Daarnaast is het juist voor zelfstandigen een uitdaging
om te zorgen voor een goede balans tussen werk en
mantelzorg. Om de zorg goed te plannen en tegelijkertijd
hun bedrijf goed te laten lopen. Dat is voor hen toch vaak
lastiger dan voor mensen in loondienst, die gemakkelijker
op collega’s en hun werkgever kunnen terugvallen.
In het onderzoek geeft 39% van de respondenten aan
dat zij behoefte hebben aan meer informatie over onder
steuningsmogelijkheden en aan tips voor zelfzorg.
Hiervoor zijn wij in gesprek met zorgverzekeraars.’
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Waar dat kan, werkt Werk&Mantelzorg samen met lokale
organisaties die zich ook sterk maken voor ruimte voor
mantelzorg. Bijvoorbeeld met het NaoberLoket Noordenveld.
Daar kunnen Drentse ondernemers uit de regio terecht met
allerlei vragen rond werk, en ook met vragen rond werk
en mantelzorg.

Olievlekwerking
in Drenthe
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‘Wij willen werkgevers bewust maken van de noodzaak
om aandacht te hebben voor werk en mantelzorg’, vertelt
Harm van Dijk, adviseur bij het NaoberLoket. ‘En wij
ondersteunen hen bij de praktische uitvoering. Vanuit het
NaoberLoket benaderen wij bedrijven actief en altijd eenop-een. Het initiatief rond werk en mantelzorg komt van
ons. Maar meestal haal je dit thema niet in één gesprek
naar boven; het is vaak een kwestie van lange adem.’
Steekproef brengt beweging
‘Voordat we met ons project rond werk en mantelzorg
begonnen, hebben we een steekproef gedaan onder be
drijven van verschillende grootte, met 250, 190 medewer
kers en 12 medewerkers. We legden hen 10 vragen voor,
bijvoorbeeld: weet je hoeveel mantelzorgers er in je bedrijf
werken? En: ben je op de hoogte van de risico’s die je als
werkgever loopt?’
‘Uit de antwoorden bleek dat het thema werk en man
telzorg voor deze werkgevers niet of nauwelijks speelde,
maar de reactie was wel vaak: “Nu jullie het zo zeggen,
vind ik het toch wel een belangrijk thema. Goed om er toch
wel mee aan de slag te gaan.”
Daarvoor gebruiken wij vervolgens allerlei tools die
Werk&Mantelzorg heeft ontwikkeld. De website biedt een
schatkist aan materiaal.’

‘Laat aandacht voor
mantelzorg meeliften op wat
je al onderneemt.’
Harm van Dijk
Aansluiten bij verwante thema’s
‘In mijn praktische ondersteuning sluit ik altijd zo veel
mogelijk aan bij hoe de werkgever met verwante thema’s
aan de slag is. ‘Ik had bijvoorbeeld contact met een organi
satie die niet weet hoeveel medewerkers naast hun werk
mantelzorgtaken hebben. Wel hielden ze elke twee jaar
een werktevredenheidsonderzoek. ‘Toen heb ik geadvi
seerd om in dat onderzoek een aantal vragen op te nemen
over mantelzorg. Zo laat je aandacht voor mantelzorg
meeliften op wat je al onderneemt en kost het geen extra
inspanning. Daarmee creëer je mooie beginpunten voor
veranderingen.’
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‘Mantelzorgvriendelijk
zijn is vooral
een kwestie
van gezond
verstand’
Thijs Broekmans is eigenaar van Bakkerij Broekmans,
een familiebedrijf dat al in 1888 is opgericht. Bakkerij
Broekmans bestaat uit 1 bakkerij en 16 winkels in Limburg
en Noord-Brabant. Het bedrijf telt 170 medewerkers,
fulltimers en parttimers.
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‘Met zo veel medewerkers is
mantelzorg voor ons automatisch
een belangrijk thema’, vertelt Thijs
Broekmans. ‘Zelf vind ik dat mantel
zorg bij het leven en dus ook bij het
werk hoort. Wij vormen met elkaar
de samenleving en zijn een geheel.
Als iemand in dat geheel zorg nodig
heeft, geef je die. Dat vind ik vanuit
de grond van mijn hart en daarom
geef ik in mijn bedrijf bewust ruimte
om werk en mantelzorg te combi
neren.’
Elkaar helpen
‘Ons beleid rond mantelzorg is voor
al een kwestie van elkaar helpen.
Als een medewerker voor iemand
moet zorgen, gaan wij kijken hoe

‘Ons beleid rond
mantelzorg is
vooral een kwestie
van elkaar helpen.’
Thijs Broekmans

we dat met de collega’s mogelijk
kunnen maken. Het is echt iets
dat je samen vormgeeft. Iedereen
moet zich prettig voelen bij wat je
afspreekt. We hebben dan ook niet
veel vaste afspraken rond mantel
zorg; elke situatie is anders en we
kijken per situatie wat er nodig en
mogelijk is.’
Meer oplossingen dan je denkt
‘Daarbij stimuleren we medewerkers
steeds om zo breed mogelijk naar
de situatie en de mogelijkheden te
kijken. Het is mooi als medewerkers
gaan zien dat er meer oplossingen
zijn dan zij in eerste instantie voor
mogelijk hielden. Zo denken me
dewerkers vaak: de huisarts maakt

voor die en die tijd een afspraak en
ik moet mij daaraan houden. Maar je
kunt natuurlijk ook met die huisarts
onderhandelen over een tijd die jij
wel prima met je werk kunt combi
neren.
We delen zulke voorbeeldverhalen
ook in het bedrijf, bijvoorbeeld in de
nieuwsbrief die we elke week of elke
twee weken versturen. Die voorbeel
den kunnen andere medewerkers
weer inspireren.’
Openheid en eerlijkheid
‘Daarnaast benadruk ik steeds weer
dat we het allemaal met elkaar
moeten doen. En dat beslissingen
voor de ene medewerker, bijvoor
beeld rond mantelzorg, consequen

ties hebben voor andere collega’s.
Alles hangt met alles samen in
een bedrijf als het onze; ik vind het
belangrijk dat medewerkers zich
daarvan bewust zijn. Daarom stuur
ik sterk op openheid en eerlijkheid.
Ik houd de medewerkers daarbij
steeds voor dat ons hoofddoel is dat
we lekker brood en lekkere vlaai en
taart maken. En dat wij zorgen dat
die op tijd bij de klant zijn. Dat is de
kern van ons bedrijf en dat moet in
elk geval gebeuren. Maar daarom
heen hebben we veel ruimte om het
werk zo te organiseren als goed is
voor alle medewerkers.’

Vanzelfsprekend | 23

Werkgevers die mantelzorgvriendelijk willen werken kunnen
allerlei tools van Werk&Mantelzorg inzetten. Twee populaire
instrumenten zijn de 0-meting en de Erkenning ‘Wij werken
mantelzorgvriendelijk’. Vaak is de 0-meting de basis voor
de Erkenning.

ZO PAK JE HET AAN

1 2
0-meting: stevige basis voor beleid
op maat
In de 0-meting peil je als werk
gever hoe het thema mantelzorg
leeft onder je medewerkers. Het is
een anoniem onderzoek onder alle
medewerkers. Daardoor krijg je een
helder beeld van de huidige situatie.

Dankzij de 0-meting ontdek je hoe
veel medewerkers mantelzorg verle
nen, hoe vaak zij dat doen en wat zij
precies doen. Ook krijg je inzicht in
de mate waarin je medewerkers zich
gesteund voelen door hun collega’s
en hun leidinggevende en de orga
nisatie. Daarnaast krijg je inzicht in
de mate waarin zij de regelingen en
andere mogelijkheden kennen. De
resultaten zijn een stevige basis voor
het verder vormgeven van je beleid
rond mantelzorg en een eerste stap
naar de Erkenning voor mantelzorg
vriendelijke werkgever.
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Met onze Erkenning laat je zien
waar je voor staat
Organisaties die ruimte maken
voor mantelzorg, ontvangen van
Werk&Mantelzorg de Erkenning ‘Wij
werken mantelzorgvriendelijk’. Met
deze Erkenning laat je als werkgever
zien dat je het belangrijk vindt dat
je medewerkers hun werk kunnen
combineren met mantelzorg. En dat
je wilt voorkomen dat zij overbelast
raken.

In een organisatie met de Erkenning
is het thema mantelzorg vanzelf
sprekend en krijgen medewerkers
heldere voorlichting over de moge
lijkheden om werk en mantelzorg te
combineren. Er is een open cultuur,
waarin medewerkers gemakkelijk
met hun leidinggevende kunnen
bespreken wat zij nodig hebben om
werk en mantelzorg goed te kunnen
combineren.

‘EEN MANTELZORGER IS EEN
TOPMEDEWERKER’
Maruschka Kroon is projectleider bij Werk en
Inkomen van de gemeente Utrecht en is al ruim
20 jaar mantelzorger van haar echtgenoot Pieter.
Hij heeft een progressieve vorm van MS en heeft
sinds een aantal jaren bij praktisch alles hulp
nodig. De combinatie werk en mantelzorg gaat
Maruschka goed af.

‘Dit is een situatie die ons is overko
men, maar waarin wij samen goed
onze weg vinden. Ik houd van mijn
man en wil er voor hem zijn, en ik
vind mijn werk belangrijk. Ik heb
altijd met plezier vier dagen of meer
gewerkt. Fijn dat het zo allemaal
samen kan gaan.’

‘Wees open over
je thuissituatie en
duidelijk over wat
je nodig hebt.’
Maruschka Kroon

Buren en collega’s springen in
'We hebben een vrij vaste dag
structuur en prima hulp. ’s Och
tends komt Buurtzorg. Daarnaast
heeft Pieter een hulphond en een
whatsappgroep met fijne buren die
adhoc kunnen inspringen als ik op
mijn werk ben en niet direct kan
komen. Zo hebben we alles zo goed
mogelijk geregeld.
Op mijn werk ervaar ik alle ruimte;
als ik onverwacht ineens voor Pieter
moet zorgen, kan dat altijd. Collega’s
nemen iets over als het nodig is en

ik kan de gemiste werktijd prima
compenseren. Dat gaat heel soepel.
En als ik andersom een collega kan
helpen, doe ik dat ook graag.’
Zet mantelzorg op je cv
'Een teamleider bij de gemeente
zei pas iets dat mij raakte: "Wie
mantelzorger is, moet dat eigenlijk
op zijn cv zetten. Dan heb je zo veel
kwaliteiten ontwikkeld: je kunt uit
stekend plannen en organiseren en
bent uitermate flexibel." Dat gaf mij
het gevoel dat je als mantelzorger
een soort topmedewerker bent. Mooi
om er zo naar te kijken.
Of ik tips voor andere mantelzorgers
heb? Wees open over je thuissituatie
en duidelijk over wat je nodig hebt.
Realiseer je daarnaast dat ruimte
voor mantelzorg een kwestie van
geven en nemen is. Dan kom je er
samen altijd uit.’
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WERK&MANTELZORG

OVERBODIG
MAKEN
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Werk&Mantelzorg overbodig maken. Omdat
de combinatie van werk en mantelzorg net
zo gewoon is als die van werk en zorgen
voor je kinderen. En omdat elke werkgever
er ruimte voor biedt. Dat is de ambitie van
Liesbeth Hoogendijk en Martijn de Wildt,
bestuursleden van Werk&Mantelzorg. ‘Wij
gaan in de goede richting, maar hebben
voorlopig nog genoeg te doen’, aldus
Liesbeth.

‘Wij hebben Werk&Mantelzorg in
2010 opgericht, omdat wij zagen dat
de combinatie werk en mantelzorg
steeds belangrijker werd’, vertelt
Martijn. ‘Maar tegelijkertijd werd er
op het werk nog weinig over mantel
zorg gesproken. Wij vonden dat we
daar bewust aandacht voor moesten
creëren.’
Iedereen krijgt met mantelzorg te
maken
‘Want mantelzorg hoort bij het
menszijn. Zorgen voor de mensen
om je heen heeft te maken met
hoe je in het leven staat en met je
relaties. En mantelzorg hoort ook
bij het grotere geheel: hoe gaan wij
als mensen met elkaar om? Wat
vinden wij met elkaar belangrijk?
Waar staan we voor? Bovendien
krijgt bijna iedereen met mantelzorg

De initiatiefnemers van
Werk&Mantelzorg zijn Mezzo,
de landelijke vereniging voor mantel
zorgers en Qidos, het trainings- en
adviesbureau dat organisaties on
dersteunt bij innovatief HR-beleid.
Liesbeth Hoogendijk is directeur van
Mezzo. Martijn de Wildt van Qidos.

te maken. Dus raakt mantelzorg ook
het werk.’
Beweging brengen
Inmiddels heeft Werk&Mantelzorg al
honderden werkgevers begeleid bij
mantelzorgvriendelijk worden. Mar
tijn: ‘De kracht van Werk&Mantel
zorg is dat we werkgevers praktisch
kunnen helpen met bijvoorbeeld
communicatie en workshops, maar
dat we het thema ook in een brede
context plaatsen. Onze lijnen met
bijvoorbeeld de vakbonden, gemeen
ten en ministeries zijn kort. Daar
door kunnen we ook op beleidsmatig
niveau beweging rond werk en
mantelzorg brengen.’
Vertrouwen en openheid
Bij werk en mantelzorg gaat het
vooral om vertrouwen. Liesbeth:

‘Hebben medewerkers genoeg ver
trouwen in hun leidinggevende om
hun privésituatie te bespreken? En
vertrouw jij als werkgever erop dat
je medewerker straks inderdaad een
stap extra voor jou zet als jij hem nu
ruimte geeft om werk en mantelzorg
te combineren? Je hebt een cultuur
van vertrouwen en openheid nodig
om werk en mantelzorg goed te
kunnen combineren.’
Leven en werken zoals bij jou past
‘Daarbij gaat het absoluut niet om
regels’, stelt Martijn. ‘Elke vorm van
mantelzorg is weer anders. En man
telzorg kun je niet altijd plannen.
Afspraken rond werk en mantelzorg
zijn dus altijd maatwerk. Ons devies:
zorg dat mensen kunnen leven en
werken zoals bij hen past. En man
telzorg hoort daar gewoon bij.’
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Wethouder Karsten Klein
gemeente Den Haag en
Margreet Woessner
Werk&Mantelzorg

MAAK NEDERLAND
MANTELZORGVRIENDELIJK.
DOE MEE!
Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen
u informeren over de 0-meting, zodat u weet hoe uw organisatie ervoor staat. Ook kunnen zij
vertellen of u al in aanmerking komt voor de Erkenning.
Werk&Mantelzorg | (0343) 47 78 90 | info@werkenmantelzorg.nl
Blijf geïnformeerd: schrijf u in voor onze nieuwsbrief op werkenmantelzorg.nl

