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Vers van de pers: 'Werk en
mantelzorg Vanzelfsprekend'

Met trots presenteren we ons magazine 'Werk en
mantelzorg Vanzelfsprekend' met heel veel informatie,
feiten en cijfers en inspirerende interviews. Hoogleraar
Strategisch Human Resource Management Paul Boselie
komt aan het woord. Werkgevers delen hun praktijk-
verhalen zoals de Gasunie Bakkerij Broekmans en de

http://qidos.m13.mailplus.nl/txt554646/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506346/NHcVcKxxUnNPErd


gemeente Vlaardingen.

We praten met werkende mantelzorgers, ZZP Nederland,
Liesbeth Hogendijk en Martijn de Wildt de twee
bestuursleden van Werk&Mantelzorg en met andere
organisaties die, net zoals wij, werkgevers ondersteunen
naar mantelzorgvriendelijk werken.
Kortom, een magazine dat inspireert!

Download Vanzelfsprekend

SCP-publicatie:
Arbeidsmarkt in kaart

Balans arbeid en zorg belangrijk, maar niet altijd
maatregelen

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506347/NHcVcKxxUnNPErd


In deze publicatie wordt ook ingegaan op de combinatie
arbeid en zorg. Zo vindt 79% van de werkgevers het hun
verantwoordelijkheid om de combinatie arbeid en zorg te
faciliteren, maar concrete maatregelen zijn er niet altijd. In
19% van de organisaties kunnen werknemers zelf begin-
en eindtijden bepalen en 58% van de werkgevers is
voorstander van deeltijdwerk op alle functieniveaus. In
2016 had 45% van de organisaties een of meer
telewerkers. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 10
jaar geleden.

Eerder dit jaar presenteerden wij onze eigen onderzoeks-
cijfers rondom het thema werk en mantelzorg.
Opmerkelijk:
• In 2012 is 95% van de mantelzorgers positief over de
combinatie werk/mantelzorg, nu is dat 82%.
• In 2012 zei 4% de combinatie werk/mantelzorg slecht tot
heel slecht te kunnen combineren, nu is dat gestegen naar
15%.
Lees hier de highlights uit onze resultatenanalyse 2014-
2017...

SCP: Arbeidsmarkt in kaart 2017

Dag van de Mantelzorg
Buzz on Tour in Den Haag
en heel veel erkenningen!

Rondom 10 november zijn we allemaal natuurlijk heel druk met

de Dag van de Mantelzorg. Wij starten deze mantelzorgmaand

op 2 november met een Buzz on Tour in Amersfoort, rijden de

6e door naar Emmen en zijn 8 november in Dalfsen en

Deventer.

Op de Dag van de Mantelzorg zelf zijn we in Den Haag en daar

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506348/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506349/NHcVcKxxUnNPErd


vieren we de uitreiking van 10 erkennigen! Op 16 november

staat een bezoek aan de stad Groningen op het programma.

Zien we u ergens in het land?

Uitreiking Erkennig aan gemeente De Haag in 2014

Wethouder Karsten Klein reikt nu zelf 10 erkenningen uit
aan Haagse werkgevers: XTRA, De Haagse Hogeschool,
Florence, MC Haaglanden, Woonzorgcentra Haaglanden,
Holland Casino, ’s Heerenloo, PEP Den Haag, Vereniging
Innovatieve Geneesmiddelen en Nationale Nederlanden.

Buzz on Tour Den Haag

Nationaal Mozaiek van mooie
Mantelzorgmomenten

Mantelzorg kent vele persoonlijke momenten van geluk, dankbaarheid,

kippenvel, lachen, betekenis en herinneringen. Mezzo wil deze mooie

mantelzorgmomenten verzamelen en met elkaar delen. Zodat we op 10

november het ‘Nationaal mozaïek van mooie Mantelzorgmomenten’ kunnen

presenteren. Deel jij ook jouw moment? Zo geven wij samen de

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506350/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506351/NHcVcKxxUnNPErd


waardevolle momenten van mantelzorg een gezicht!

Deel jouw Mantelzorgmoment

Geef je collega/mantelzorger
een schouderklopje!
Ken jij iemand die werk en mantelzorg combineert?
En heb jij daar ook zo'n bewondering voor?
Geef hem of haar dan eens een spontane blijk van
waardering. Met deze kaarten kun je die persoon
verrassen, zich gewaardeerd laten voelen, een luisterend
oor bieden of zelfs een persoonlijk cadeautje geven!

Voor werkgevers een mooi gebaar om alle werkende
mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg eens extra in
het zonnetje te zetten. Laat de schouderklopjes inzetten
door leidinggevenden of geef alle collega's de gelegenheid
om een collega-werkende mantelzorger te waarderen! 

Een set bevat 5 kaarten. De kaarten zijn per set, per 50
stuks of per 100 stuks te verkrijgen.

Meteen bestellen!

http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506352/NHcVcKxxUnNPErd
http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506353/NHcVcKxxUnNPErd
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http://qidos.m13.mailplus.nl/nct3506355/NHcVcKxxUnNPErd


Gefeliciteerd met de Erkenning!

Sterker sociaal werk - ANBO - Welzijn Woerden - gemeente
Albrandswaard - gemeente Ridderkerk - gemeente Barendrecht
- NV Afvalbeheer-BAR

Lees meer

Stichting Werk&Mantelzorg - Wilhelminaweg 12 - 3941 DG, Doorn

Een bezoekje waard: werkenmantelzorg.nl
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