
TIPS & TOPS
VOOR MANTELZORGCONSULENTEN & MANTELZORGMAKELAARS
Zet werk en mantelzorg op de agenda bij werkgevers!
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1  Wat is jouw drijfveer?
 Zorg dat jouw verhaal aanspreekt. Maak het persoonlijk, leg uit waarom jij het thema werk en mantelzorg zo belangrijk vindt.

2  Zorg voor een elevatorpitch
 Zorg voor een verhaal dat direct aanspreekt. Leg binnen 2 minuten uit: de noodzaak en de voordelen van aandacht voor het   
 thema werk en mantelzorg; wat levert het op? Benadruk dat een mantelzorgvriendelijk beleid niet vraagt om nieuw beleid of  
 grote investeringen. 

3  Stem je aanbod af 
 Luister eerst en kom dan met een aanbod dat is afgestemd op de situatie en wensen van de organisatie. Bijvoorbeeld: 
  • Een nulmeting naar de beleving van werk en mantelzorg in de organisatie 
  • Een (lunch)bijeenkomst voor werkende mantelzorgers
  • Een voorlichting of training voor leidinggevenden
  • Een training “Werk en Mantelzorg in balans” voor medewerkers
  • Een spreekuur of coach voor werkende mantelzorgers
  • Ondersteuning in het bekend en bespreekbaar maken in de organisatie

4  Ga in gesprek met de gemeente
 Als werkgever kan de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen naar andere werkgevers en het thema agenderen. Een wet-  
 houder en/of ambtenaar kan een ingang bieden naar werkgevers of een informatiebijeenkomst voor werkgevers organiseren. 

5  Benut het netwerk 
 Maak gebruik van het eigen netwerk en laat zoveel mogelijk mensen weten dat jij dit thema wilt agenderen bij organisaties in  
 de regio. Betrek organisaties die al goed bezig zijn (b.v. als ambassadeur) en laat hen jou helpen. Maak gebruik van elkaars   
 social media kanalen zoals LinkedIn en Twitter. 

6  Benader koplopers 
 Benader eerst werkgevers die op HR-gebied voorop lopen. Sluit met het thema mantelzorg aan bij actuele HR-thema’s binnen  
 de organisatie, zoals verzuimbeleid, werk-privé-beleid, duurzame inzetbaarheid, goed werkgeverschap of MVO. 

7  Verdiep je in de organisatie
 Bekijk de website, lees het jaarverslag, bestudeer de cao. Hoe is de cultuur? Hoe ziet de personeelsopbouw eruit? 
 Hoe sluit het thema aan bij hun organisatie- en HR-doelstellingen?

8  Maak het aantrekkelijk voor werkgevers 
 Meedoen geeft goede PR voor organisaties. Benoem de PR-kansen (bijvoorbeeld 1e werkgever in de regio met   
 mantelzorgvriendelijk beleid, koploper in de regio). Betrek de gemeente bij publiciteit; daarmee kan de gemeente zich   
 profileren, maar het zorgt ook voor meer media-aandacht.

9  Leg contact via de mantelzorger
 Bespreek met de mantelzorger of de werkgever benaderd mag worden. Dit is een mooie ingang om over dit thema in 
 gesprek te gaan. 

  Start met enthousiaste werkgevers
 De ervaring leert dat als je een werkgever moet overtuigen, de tijd er nog niet rijp voor is. Respecteer dat en steek energie in  
 werkgevers die wel enthousiast zijn. 

Inspiratie nodig? Lees de andere whitepapers: www.werkenmantelzorg.nl/whitepapers. 
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