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Voorwoord 

Deze projecthandleiding is bedoeld voor iedereen die binnen de eigen organisatie aan de 

slag wil met het thema werk en mantelzorg. De handleiding beschrijft het proces dat 

doorlopen kan worden om te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. 

Ook krijgt u tips, goede voorbeelden en praktische instrumenten1 aangereikt die in de 

praktijk hebben bewezen bij te dragen aan het realiseren van een betere/meer 

evenwichtige combinatie van werk en mantelzorg. Daarnaast leest u hoe u in aanmerking 

kunt komen voor de Erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’. Tenslotte biedt deze 

handleiding u een overzicht van de organisaties die er zijn om u te ondersteunen en/of 

adviseren in het ontwikkelen en realiseren van een mantelzorgvriendelijk 

personeelsbeleid. 

 

Wij willen benadrukken dat wij met deze handleiding en de ontwikkelde instrumenten 

niet pretenderen dat er één manier is waarop een organisatie met het thema werk en 

mantelzorg om kan (dient) te gaan. Veel belangrijker is het dat het thema binnen een 

organisatie voor het voetlicht wordt gebracht op een wijze die aansluit bij de 

desbetreffende organisatie, haar mensen en haar cultuur! Alleen op deze manier kan het 

thema duurzaam worden vormgegeven, doordat het dan wordt gedragen door de 

mensen. Dit kan betekenen dat voor een bepaalde organisatie een deel van de 

ontwikkelde instrumenten aansluit en een deel niet. Of dat een instrument in aangepaste 

vorm dient te worden toegepast. Elke organisatie mag en kan hier naar eigen inschatting 

vorm aangeven. Uiteraard zijn wij benieuwd naar de toepassingen en oplossingen die 

goed blijken te werken; wij kunnen daar tenslotte ook weer van leren. 

 

Wij hopen dat deze handleiding u voldoende aanknopingspunten biedt om ook in uw 

eigen organisatie met het maatschappelijke thema werk en mantelzorg aan de slag te 

gaan. Meer informatie over Werk&Mantelzorg, meer achtergrondinformatie over werk en 

mantelzorg en natuurlijk een verdere uitleg over en inzicht in de ontwikkelde 

instrumenten vindt u op www.werkenmantelzorg.nl.  

Bovenal hopen we dat het bewustzijn over werk en mantelzorg en het begrip voor 

mantelzorgers ook bij de mensen binnen uw organisatie zal worden vergroot. 

 

 

De initiatiefnemers2 van Werk&Mantelzorg, 

 

 

Mezzo en Qidos 

 

 

 

 

                                           
1
 Bij de handleiding hoort een aantal praktische instrumenten en werkwijzen die zijn ontwikkeld door 

Werk&Mantelzorg. Werk&Mantelzorg is voortgekomen uit Mantelzorg@work, een ESF-Equal project van Mezzo 
en Qidos, dat in 2007 is afgerond. Sinds 2008 werken Mezzo en Qidos vanuit Werk&Mantelzorg verder aan het 
mantelzorgvriendelijk maken van werkend Nederland.  
2
 Mezzo is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (www.mezzo.nl).  

Qidos is een Human Resources (HR) adviesbureau en adviseert organisaties in  
de profit en non-profitsector om vanuit moderne HR-thema’s  
organisatieresultaten te verbeteren (www.qidos.nl).  

http://www.werkenmantelzorg.nl/
http://www.mezzo.nl/
http://www.qidos.nl/
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1. Inleiding 

 

1.1. Wat is mantelzorg?  

Laten we beginnen u mee te nemen in wat mantelzorgers eigenlijk doen. 

 

Mantelzorgers zorgen langdurig (meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden) 

en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, 

kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige 

zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene 

voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond 

kind.  

 

Wat we zien is dat de termen mantelzorg, de reguliere zorg voor kinderen en 

vrijwilligerswerk in de praktijk vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het 

verschillende vormen van ‘iets voor een ander doen’. 

 

Mantelzorg overkomt je 

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt iemand, omdat 

deze persoon een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorg is 

moeilijk te plannen en kan emotioneel zwaar zijn. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per 

dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige 

handelingen. 

 

Voor vrijwilligerswerk en de zorg voor kinderen kies je 

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er 

(nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd 

(bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. 

Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige 

handelingen. Ouders kiezen bewust voor het ouderschap en het zorgen voor hun 

kinderen. 

  

1.2. De combinatie werk en mantelzorg 

Uit onderzoek is gebleken dat één op de acht werknemers een baan combineert met 

mantelzorgtaken. Het is de verwachting dat het aantal mantelzorgers zal toenemen, 

onder andere door de vergrijzing en de tekorten in de zorg.  

 

U kunt zich wellicht een voorstelling maken wat het betekent om mantelzorger te zijn. 

Misschien hebt u zelf voor een langere periode intensief voor iemand gezorgd, heeft u 

van nabij meegemaakt dat iemand mantelzorger is, of wellicht bent u zelf mantelzorger. 

‘Mantelzorger zijn’ is niet niks; het geven van mantelzorg vraagt het nodige. Zeker als de 

persoon in kwestie een baan heeft.  

 

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER, heeft op de 4e Nationale Mantelzorglezing 

in juni 2009 het volgende over de combinatie werk en mantelzorg aangegeven:  

 

‘……Werk en mantelzorg concurreren dagelijks om aandacht, tijd en energie. De scheiding 

tussen werk en privé vervaagt. Het risico is dat je verscheurd raakt door de verschillende 

verantwoordelijkheden en dat je voor je gevoel de verschillende taken niet naar behoren 

kunt vervullen…..’  
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‘……Hoe de combinatie beleefd wordt, waar grenzen liggen of zich juist mogelijkheden 

aandienen: dat zal voor iedere situatie en voor elke werkende mantelzorger anders zijn. 

Adequate ondersteuning van mantelzorgers in de werksfeer zal daarom vaak maatwerk 

moeten zijn…….’ 

 

‘…….Alles begint – daar zijn de studies het over eens – met de erkenning van de 

mantelzorg. Omdat ze hun zorg zo vanzelfsprekend vinden, beseffen mantelzorgers vaak 

niet dat wat zij doen ‘mantelzorg’ is: een extra zorgtaak. Veel werkende mantelzorgers 

praten op hun werk dan ook niet over hun zorgtaak in de thuissituatie. En ze willen liever 

niet te koop lopen met problemen die dat geeft: Ook aan de kant van werkgevers is er 

een zekere schroom om over mantelzorg te praten, laat staan er naar te vragen, Want is 

dat niet te privé? En waar zou zo’n gesprek toe moeten leiden?....’ 

 

‘………De werknemer heeft een sleutelrol in het bespreekbaar maken van mantelzorg op 

het werk. Daarbij helpt het zeker als er op het werk een open cultuur is, die wordt 

gekenmerkt door begrip, respect en vertrouwen. Zonder dat vertrouwen krijgt de 

werkende mantelzorger het gevoel dat hij zijn loyaliteit aan de organisatie moet 

bewijzen, en moet laten zien dat hij niet de kantjes eraf loopt. Zonder dat vertrouwen 

dreigt overbelasting en uitval. Belangrijk is verder dat de leidinggevende de nodige 

vaardigheden heeft om zo’n gesprek oplossingsgericht, met aandacht en begrip te 

voeren……’  

   

Ervaring heeft geleerd, dat het voor een werkgever niet altijd duidelijk is dat zij of hij 

werknemers in dienst heeft die tegelijkertijd mantelzorger zijn. Wetende dat 1 op de 8 

werknemers mantelzorger is, is de kans heel groot dat ook uw organisatie mantelzorgers 

in dienst heeft. En dan is het belangrijk om stil te staan bij wat u er, in overleg met uw 

werknemers, aan kunt doen om werk en mantelzorg zo goed 

mogelijk op elkaar afgestemd te krijgen, voor alle belanghebbenden. 

 

1.3. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 

De praktijk heeft uitgewezen dat mantelzorg en werk goed te combineren zijn, mits er 

bewust mee om wordt gegaan. Zowel door de werkgever als de werknemer. Op deze 

manier kan overbelasting worden voorkomen, en kunnen mensen zowel hun werk als 

hun zorgtaken goed in balans houden, en goed ten uitvoer brengen. Uit onderzoek blijkt 

dat het zichtbaar en bespreekbaar maken van mantelzorg veel goede oplossingen kan 

opleveren. Als leidinggevenden, directie/RvB, personeelsfunctionarissen, medewerkers en 

mantelzorgers zich bewust zijn van de vele flexibele ondersteuningsmogelijkheden als 

aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kan 

mantelzorg en werk beter gecombineerd worden. 

 

Mantelzorgvriendelijk beleid, als onderdeel van het personeelsbeleid, draagt bij aan een 

organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben 

betaald werk met vaak intensieve zorgtaken te combineren. Binnen een 

mantelzorgvriendelijke organisatie:  

 Is het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar.  

 Zijn de verlofregelingen bekend en worden deze actief toegepast.  

 Zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. 
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Het is onze ervaring dat gerichte aandacht voor werk en mantelzorg de organisatie 

relatief weinig kost, en het volgende oplevert:  

 

 Productiviteit stijgt en de kwaliteit verbetert. 

 Het binden en boeien van mensen aan de organisatie. 

 Behoud van kennis en ervaring. 

 Duurzaam inzetbare medewerkers. 

 Minder verloop, dus minder werving- en selectiekosten. 

 Minder verzuim. 

 Een goede werk-privébalans. 

 Het imago van een aantrekkelijke werkgever. 

 

bron: Sheffield University, i.o. Carers UK 

 

1.4. En dan…aan de slag 

Om bovenstaande mogelijk te maken ontwikkelde Werk&Mantelzorg praktische 

gereedschappen, instrumenten en tips die u écht helpen om in de praktijk uw organisatie 

mantelzorgvriendelijker te maken. In deze handleiding verwijzen wij er regelmatig naar. 

U vindt ze ook op www.werkenmantelzorg.nl/aan_de_slag.  

 

We hopen u met deze handleiding te inspireren om met het thema werk en mantelzorg 

aan de slag te gaan. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij u in deze handleiding en 

op www.werkenmantelzorg.nl een ‘totaalpakket’ aan instrumenten bieden. U hoeft deze 

instrumenten niet allemaal te gebruiken: veel belangrijker is het dat u goed bepaalt 

welke instrumenten bij uw organisatie passen, al dan niet in aangepaste vorm. Op deze 

manier is duurzaam beleid en draagvlak te realiseren. En mocht u vragen hebben dan 

kunt u altijd bij ons terecht via info@werkenmantelzorg.nl of op het telefoonnummer 

0343-477890. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/aan_de_slag
http://www.werkenmantelzorg.nl/
mailto:info@werkenmantelzorg.nl
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2. Aan de slag! 

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bereikt u niet van de ene op de andere dag. Ons 

advies is om op een projectmatige manier met het thema werk en mantelzorg aan de 

slag te gaan. In een dergelijk project zijn de volgende fasen te onderscheiden: 

 

Stap 1: Voorbereiden 

Stap 2: Onderzoeken 

Stap 3: Oplossingen vormgeven 

Stap 4: Afronden en borgen 

 

Iedere fase bestaat uit een procesgedeelte en een communicatiegedeelte. Tijdens de 

uitvoering van het project Werk&Mantelzorg bij verschillende organisaties is gebleken dat 

een juiste ondersteuning door communicatiemiddelen van groot belang is om de  

implementatie te doen slagen. Vandaar dat een bewustwordingscampagne over het 

thema werk en mantelzorg is ontwikkeld die bijdraagt aan meer bekendheid, besef, 

begrip en acceptatie. Bewustwording bij alle medewerkers binnen de organisatie is 

essentieel! Per fase wordt beschreven welke communicatiemiddelen ingezet kunnen 

worden. De middelen zijn te vinden op www.werkenmantelzorg.nl. 

 

2.1. Voorbereiden 

 

2.1.1. Het proces tijdens de voorbereidingsfase 

Om succesvol met het thema werk en mantelzorg aan de slag te gaan, is het belangrijk 

dat er binnen de organisatie besef is van het belang van het thema, ook bij de directie. 

Ten tweede, de factor tijd; om de handleiding door te nemen, de door ons ontwikkelde 

instrumenten te bekijken en die instrumenten te selecteren welke voor u bruikbaar zijn. 

Het schrijven van een plan van aanpak is geen overbodige 

luxe; het goede nieuws is dat dat echt geen 10 A-viertjes hoeven te zijn.  

Ten derde, capaciteit: om met het plan van aanpak aan de slag te gaan, om intern goed 

over het thema te communiceren en om leidinggevenden en mantelzorgers  

bewust te maken van het thema. Want alles draait om bewustwording; wat houdt 

mantelzorg in en hoe kunnen we daar in combinatie met werk goed handen en voeten 

aan geven. 

 

Het proces dat tijdens de voorbereidingsfase doorlopen kan worden ziet er als volgt uit: 

 

 Bepaal samen met de directie/Raad van Bestuur en/of het Management Team (MT) 

waarom u het thema mantelzorg en werk op de agenda zet en aan welke 

organisatiedoelstellingen het moet bijdragen, bv. het verminderen 

ziekteverzuim/verloop, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociaal beleid etc. 

Deze koppeling met de organisatiedoelstellingen is belangrijk! Betrokkenheid van de 

directie/Raad van Bestuur zorgt voor draagvlak. Het instrument ‘Vragen voor diepte-

interviews’ dat u op onze website aantreft, kan hier een bijdrage aan leveren.  

 Benoem een projectleider. Het is belangrijk dat de projectleider voldoende tijd krijgt 

om het project omtrent het thema werk en mantelzorg uit te voeren en competenties 

heeft op het gebied van HR (Human Resource) vraagstukken en projectmanagement. 

Formeer een projectgroep. Het is belangrijk dat de volgende functies/expertise bij 

voorkeur aanwezig is in de projectgroep: projectleider, OR-lid, medewerker met 

kennis rondom mantelzorg (eventueel kan hiervoor contact gezocht worden met het 

lokale steunpunt mantelzorg; zie voor meer informatie hoofdstuk 4 van deze 

handleiding), HR-medewerker en communicatiemedewerker. 
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 Benoem sleutelfiguren die als ambassadeur van het project binnen hun eigen 

bedrijfsonderdeel kunnen fungeren. 

 Stel financiële middelen ter beschikking en reserveer tijd van medewerkers. 

Reserveer daarnaast een bedrag voor het gebruik van de campagnematerialen. 

 Voorkom de introductie van nieuwe (HR) beleidslijnen: kijk waar u aan kunt sluiten 

bij aanverwante thema’s zoals levensfasegericht personeelsbeleid, 

inzetbaarheidsbeleid, vitaliteit/gezondheid en werk/privé beleid die reeds deel uit 

maken van uw HR beleid.  

 Stel een plan van aanpak op hoe u dit project aan wilt gaan pakken. In bijlage 2 vindt 

u hiervoor een format. In de praktijk blijkt dat het thema werk en mantelzorg voor 

veel organisaties nog (relatief) nieuw is. Om gerichte interventies/ 

oplossingsrichtingen te kunnen formuleren om te komen tot een 

mantelzorgvriendelijke organisatie, adviseren wij u om in eerste instantie het plan 

van aanpak op hoofdlijnen te formuleren en alleen de eerste fase (analysefase) in 

detail uit te werken. In paragraaf 2.2. staat een aantal instrumenten beschreven die u 

kunt inzetten in de analysefase. Op basis van de uitkomsten van deze analysefase 

kunt u vervolgens uw plan van aanpak concretiseren. Neem hierin ook een tijdspad 

op. 

 U kunt ervoor kiezen het plan van aanpak voor te leggen aan verschillende 

doelgroepen zoals de directie/RvB, het MT, de OR etc. Voordat u start met het project 

is het belangrijk dat de belangrijkste ‘stakeholders’ binnen uw organisatie 

gecommitteerd zijn aan het project. Hiertoe kunt u het volgende instrument 

gebruiken: de mantelzorgquiz.   

 

 

2.1.2. Communicatie tijdens de voorbereidingsfase 

Om ervoor te zorgen dat u bij de besluitvormers binnen uw organisatie een breed 

draagvlak voor het project heeft is commitment vanuit de directie/RvB, de OR en P&O 

belangrijk. Voor deze doelgroepen zijn informatiebrochures beschikbaar. Het is ook 

mogelijk een presentatie aan de betreffende doelgroepen te geven waarom u met dit 

project wilt starten. Wij kunnen algemene informatie, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers 

en trends over werk en mantelzorg, aanleveren. Kijk hiervoor op 

www.werkenmantelzorg.nl. De informatiebrochures kunt u vervolgens tijdens of na deze 

presentatie uitreiken. In onderstaande tabel staan de communicatiemiddelen in de 

voorbereidingsfase weergegeven. 

 

 

 

Informatiebrochure voor directie  

Korte en bondige informatie over de 

opbrengsten en (financiële) voordelen van 

een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 

 
 

 

Informatiebrochure voor P&O 

Korte en bondige informatie over de opbrengsten 

en ondersteuningsmogelijkheden vanuit de 

afdeling P&O 

 
 

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=103
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=19
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=23


 

 
  
10 

 

Informatiebrochure voor OR 

Korte en bondige informatie over wat de OR 

kan doen op het gebied van 

mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 

 

 

Wanneer inzetten: 

De brochures kunt u inzetten wanneer u draagvlak wilt creëren bij deze 

doelgroepen. 

 

Naast bovengenoemde doelgroepen is het van GROOT belang dat de leidinggevenden 

geïnformeerd zijn over de doelstellingen van het project, de activiteiten die op het 

programma staan en het thema mantelzorg (wanneer ben je mantelzorger, wettelijke 

verlofregelingen, ondersteuningsmogelijkheden etc.). Zodra u aandacht aan het thema 

gaat besteden kunnen zij natuurlijk vragen krijgen van een medewerker met 

mantelzorgtaken. Op de website vindt u de brief die u naar de leidinggevenden kunt 

sturen: lijnmanagement informeren. De wegwijzer leidinggevenden kunt u hieraan 

toevoegen.  
 

Ons advies: een leidinggevende kan het idee krijgen dat er (veel) aandacht aan werk en 

mantelzorg moet worden besteed, terwijl hij/zij vaak al veel onderwerpen op het bord 

heeft. Om dit ‘moeten’ te voorkomen, adviseren wij om het thema zo veel mogelijk te 

laten aansluiten bij bestaande HR onderwerpen en regelingen, en het thema werk en 

mantelzorg bij voorkeur niet in separaat (detail)beleid uit te werken en vast te leggen.  

 

Ook de afdeling P&O kan in dit stadium vragen krijgen van medewerkers. Daarom is 

het aan te bevelen om op de afdeling P&O ook informatiemateriaal neer te leggen. 

Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de wegwijzer leidinggevenden en de wegwijzer 

mantelzorgers gebruiken.  
  

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=21
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&document_id=155&sub=2
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=25
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=25
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=15
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=15


 

 
  
11 

2.2. Onderzoeksfase  

 

2.2.1. Intern proces onderzoeksfase 

In de onderzoeksfase is het van belang dat inzicht wordt verkregen in de huidige situatie 

omtrent werk en mantelzorg. In hoeverre is het thema bekend en bespreekbaar? Wie zijn 

in onze organisatie de werkende mantelzorgers? Welke knelpunten ervaren zij in hun 

werk en welke afspraken hebben zij met hun leidinggevende gemaakt? Om deze vragen 

te kunnen beantwoorden zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. Afhankelijk van uw 

doelstelling kunt u ervoor kiezen één of meerdere instrumenten in te zetten. De grootte, 

de aard en de cultuur van de organisatie speelt een belangrijke rol bij de 

instrumentkeuze. Zo zijn de diepte-interviews meer geschikt voor kleinere organisaties 

dan het online onderzoek. Ook als email niet gangbaar is binnen een organisatie (denk 

bijvoorbeeld aan een productiebedrijf of de detailhandel) dan is het online onderzoek niet 

passend.   

 

 Online onderzoek Werk&Mantelzorg:  

Werk&Mantelzorg heeft een online onderzoek ontwikkeld. Met dit onderzoek onder 

mantelzorgers, collega's en leidinggevenden krijgt u een uitgebreid beeld van de situatie 

rondom werk en mantelzorg binnen uw organisatie.  

De uitkomsten van het onderzoek geven u antwoord op onderstaande vragen.  

- Hoeveel mantelzorgers zijn er?  

- Hoe ervaren zij de combinatie werk en zorg?  

- Wat zijn de gevolgen van de combinatie op het werk, hun gezondheid en hun 

motivatie? 

- Hoe bekend is mantelzorg binnen de organisatie? 

- Hebben de collega's begrip voor de situatie en is deze bespreekbaar op de 

afdeling?  

- Weten leidinggevenden af van de zorgtaken en hoe zij de mantelzorger kunnen 

ondersteunen? 

- In hoeverre wordt er in de huidige situatie gebruik gemaakt van regelingen en 

maatwerkoplossingen? 

- In hoeverre is er binnen de organisatie al een ondersteunende cultuur? 

Alle informatie over het online onderzoek vindt u hier. 
 

 

 Vragen voor diepte-interviews: Voor voorbeeldvragen voor een interview met 

leidinggevenden, P&O’ers en directie klik hier. Op basis van de interviews krijgt u een 

kwalitatief beeld van hoe deze sleutelfiguren tegen het thema aankijken. U kunt de 

interviews losstaand van het online onderzoek/bijeenkomst uitvoeren. Daarnaast kunt 

u ervoor kiezen de interviews parallel aan of na het onderzoek/bijeenkomst uit te 

voeren. Wanneer u voor dit laatste kiest kunt u een verdiepingsslag maken op de 

uitkomsten van het online onderzoek/bijeenkomst. Deze diepte-interviews kunt u ook 

in een eerdere fase van het project gebruiken, denk aan de voorbereidingsfase, om 

commitment bij bijvoorbeeld de directie te creëren. 

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/onderzoek_werk_en_mantelzorg
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=5
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 Korte enquêtes: Om het bewustzijn betreffende het thema werk en mantelzorg 

intern te vergroten, kan ervoor worden gekozen om middels korte enquêtes een beeld 

te vormen van de interne beleving van het thema werk en mantelzorg, en wat er 

nodig is om het thema (meer) op de kaart te zetten. Ook kan door het afnemen van 

deze enquêtes het bewustzijn en de kennis over het thema toenemen. Mocht u hier 

meer over willen weten, neem dan contact met ons op. 

 

Bijeenkomst mantelzorgers: tijdens een (lunch)bijeenkomst met (ex) 

mantelzorgers kunt u dieper ingaan op relevante thema’s (bijvoorbeeld thema’s die 

uit het onderzoek naar voren komen, ervaren knelpunten, voorbeelden van goede 

oplossingen etc.). Een leidraad vindt u hier.   

 

Bijna elke gemeente kent een organisatie waar mantelzorgers voor ondersteuning 

terecht kunnen. De medewerkers van een steunpunt kunnen ook in een dergelijke 

bijeenkomst een rol spelen (zie ook pg. 18) www.mezzo.nl/steunpuntmantelzorg.  

 

De bijeenkomst is een op zichzelf staand instrument dat separaat uitgevoerd kan 

worden. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de bijeenkomst parallel aan het 

onderzoek/interviews of na het onderzoek/interviews uit te voeren. Wanneer u voor 

dit laatste kiest kunt u een verdiepingsslag maken op de uitkomsten van het online 

onderzoek/interviews.  

 

Voor welke onderzoeksmethode uw organisatie ook kiest: wees u ervan bewust 

dat opvolging en terugkoppeling naar de medewerkers/ respondenten heel 

belangrijk is! 

 

2.2.2. Interne communicatie onderzoeksfase  

Communicatie heeft alles te maken met het zenden van een boodschap om de ontvanger 

van de inhoud van de boodschap bewust te laten worden. Het onderstaande model kan 

hier een hulpmiddel in zijn. Wat we zien is dat de mate van bewustwording is gekoppeld 

aan tijd, en verschillende fases doorloopt. Elke fase vraagt om specifieke ‘eigen’ acties. 

 

 

 

Tijd 

          ● Begrip   

 

 

● Besef   

 

   

      ● Bekendheid 

 

 

Mate van bewustwording 

  

 

Tijdens de onderzoeksfase is het in eerste instantie belangrijk dat alle werknemers 

binnen de organisatie eerst bekend worden met het thema. De 

bewustwordingscampagne begint met het introduceren van de term 1 op de 8. De 

bedoeling is om mensen te prikkelen en reacties los te maken als: ‘Hè, wat is dit? Waar 

gaat dit over?, Ben ik misschien 1 op de 8’? Vaak zijn mensen er zich niet eens bewust 

van dat ze mantelzorger zijn, bijvoorbeeld omdat het voor hen zo vanzelfsprekend is om 

voor een zieke ouder te zorgen.  

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&document_id=3&sub=2
http://www.mezzo.nl/steunpuntmantelzorg
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 Bekendheid 

Om meer bekendheid met het thema te ontwikkelen binnen de organisatie is een 

papieren poster en een banner voor op het intranet ontwikkeld. In deze middelen wordt 

telkens voor meer informatie verwezen naar www.werkenmantelzorg. Mensen worden 

getriggerd door de communicatiemiddelen en vervolgens ontvangen zij een vragenlijst, 

worden uitgenodigd voor een interview of voor een bijeenkomst. Op deze manier krijgt 

het onderwerp steeds meer bekendheid.  

 

http://www.werkenmantelzorg/
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Middelen ter ondersteuning van bekendheid met het onderwerp: 

 

 

Banner: Ben jij 1 op de 8? 

Banner gericht op de werkende mantelzorger. 

Deze banner roept op om werk en mantelzorg 

beter te combineren. In te zetten op bijvoorbeeld 

intranetsites van werkgevers of websites van 

Steunpunten Mantelzorg. 

 

Overleg met de ICT-afdeling van uw organisatie 

hoe u de banner binnen uw organisatie op het 

intranet kan plaatsen. 

  

Wanneer inzetten: 

Bij de start van de onderzoeksfase. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Website: www.werkenmantelzorg.nl 

Vanuit alle middelen wordt standaard 

doorverwezen naar www.werkenmantelzorg.nl 

voor algemene informatie, uitleg over 

verlofregelingen, veel gestelde vragen, tips, 

praktijkverhalen etc.. 

 
 

Poster Ben jij 1 op de 8? 

Prikkelende poster over zowel het begrip 

mantelzorg en de combinatie met (betaald) werk. 

De poster kan binnen de hele organisatie worden 

opgehangen op opvallende plekken zoals de 

ingang van de organisatie, de kantine, de liften en 

kantoren. Kortom een plek waar veel mensen 

(langs) komen. Desgewenst kunt u uw eigen logo 

rechtsonder op de poster toevoegen (m.b.v. een 

sticker). 

  

Wanneer inzetten: 

Bij de start van de analysefase, als het uitvoeren 

van het plan van aanpak aanvangt.   

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u het logo 

van uw eigen 

organisatie weergeven. 

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=121
http://www.werkenmantelzorg.nl/
http://www.werkenmantelzorg.nl/
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=113
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Na het inzetten van deze middelen is de belangstelling voor het thema werk en 

mantelzorg gewekt en ontstaat bewustzijn dat veel (1 op de 8) werknemers 

mantelzorger zijn. Nadat kwalitatief- en/of kwantitatief onderzoek heeft plaatsgevonden 

en poster 1 en de banner zijn ingezet, gaat u merken dat er meer gesproken wordt over 

het thema en dat er dus meer bekendheid is ontstaan rondom ‘mantelzorg’.  

 

 Besef 

De volgende stap in de analysefase is om ervoor te zorgen dat er ook diepgaand besef 

komt bij alle medewerkers en leidinggevenden. Besef dat het thema iedereen binnen de 

organisatie aangaat, het iedereen kan overkomen én dat iedereen vanuit zijn eigen rol en 

positie kan bijdragen aan een mantelzorgvriendelijke  

organisatiecultuur. Mantelzorg overkomt je (door de omstandigheden), dat kun je niet 

plannen.  

 

Middelen ter ondersteuning van besef over het onderwerp: 

 

 

Ansichtkaart Ben jij 1 op de 8? 

De ansichtkaart maakt ieders rol in de 

organisatie inzichtelijk. De werkende 

mantelzorger heeft namelijk de 

verantwoordelijkheid om het onderwerp 

bespreekbaar te maken. Collega’s krijgen 

tips hoe ze hun mantelzorgende collega’s 

(collegiaal) kunnen helpen daar waar 

mogelijk. 

 

De kaart kan op twee manieren worden 

ingezet: 

 Digitaal: De digitale versie wordt 

verzonden naar het e-mail adres van 

alle medewerkers. In bijlage 2 staat 

beschreven hoe u deze verzending 

kunt uitvoeren.  

 Hard-copy: Op het bureau, het 

postvakje, bij de salarisstrook, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij beide versies is het mogelijk een 

tekst op de kaart toe te voegen. Bij de 

hard-copy versie is dat mogelijk met 

behulp van een sticker (waar u de 

adresgegevens op kunt vermelden), bij 

de digitale versie met een open 

tekstveld.  

 

De ansichtkaart kunt u gebruiken voor 

verschillende doeleinden, waaronder:  

 Oproep aan alle medewerkers om 

mee te doen aan het onderzoek. 

 Medewerkers met mantelzorgtaken 

oproepen voor een bijeenkomst, 

bijvoorbeeld een mantelzorglunch. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=147
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 De onderzoeksresultaten beknopt 

weergeven en verwijzen waar alle 

onderzoeksresultaten te vinden zijn.  

 Een bijeenkomst aankondigen 

wanneer alle resultaten 

gepresenteerd worden. 

 Het intern aankondigen van de start 

aan het project. 

 

Gebruik uw creativiteit en sluit aan bij de 

communicatie-uitingen die binnen uw 

organisatie bestaan. 

Wanneer inzetten: 

Afhankelijk van het te bereiken doel (zie 

voorbeelden hierboven genoemd). 

 

 

 

 

Naast de ansichtkaart kunt u in deze fase ook andere bestaande communicatie-uitingen 

inzetten. Denkt u hierbij aan een bericht/artikel op het intranet en/of bedrijfsblad 

over bijvoorbeeld: 

 Het project. 

 Het onderzoek.  

 De visie van de directie/P&O op het thema. 

 Een interview met een mantelzorgende collega. 

 

2.3. Oplossingen vormgeven 

 

Aan het einde van de onderzoeksfase is inzicht verkregen in de huidige situatie van de 

organisatie rondom het thema werk en mantelzorg. Inzicht in de knelpunten, de goede 

voorbeelden die helpen de combinatie mogelijk te maken en een eerste inzicht in 

mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van deze resultaten kan de organisatie 

specifieke oplossingsrichtingen benoemen en verder uitwerken.  

 

Vanuit het project Werk&Mantelzorg kunnen wij niet dé oplossingsrichtingen formuleren 

voor uw organisatie. Dat is tenslotte afhankelijk van de uitkomsten van de 

onderzoeksfase en uw organisatiespecifieke kenmerken, waaronder de 

organisatiecultuur. Een productieorganisatie vraagt tenslotte een andere manier van 

werken en communiceren als een zakelijke dienstverlener. Ook de behoeftes van de 

werkende mantelzorgers kunnen verschillen. Wat wij wel kunnen doen is u inzicht geven 

in oplossingen die bij andere organisaties werkten. In onderstaande tekst vindt u 

voorbeelden van deze oplossingsrichtingen, gerangschikt op basis van de elementen van 

een mantelzorgvriendelijke organisatie. In de bijlage vindt u nog een aanvullend 

overzicht van goede praktijkvoorbeelden. 
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2.3.1. Bespreekbaar maken 

 

 Workshop voor leidinggevenden  

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het bespreekbaar maken van het 

thema werk en mantelzorg. Zij zijn tenslotte degenen die verantwoordelijk zijn voor 

het goed functioneren van een medewerker en voor de kwaliteit van het werk. Zij 

hebben regelmatig gesprekken met de medewerkers waarin normaliter ook naar de 

privésituatie gevraagd wordt. Om leidinggevenden meer inzicht te geven in het thema 

en op een juiste manier met medewerkers met mantelzorgtaken in gesprek te gaan, 

ontwikkelde Werk&Mantelzorg een workshop.  

In de workshop komen zaken aan de orde als: wat is mantelzorg, hoe herken ik 

medewerkers met mantelzorgtaken, wat zijn de wettelijke verlofregelingen, 

voorbeelden van maatwerkoplossingen en hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar? 

Tijdens deze workshop worden, doordat leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan, 

vaak mooie voorbeelden van oplossingen benoemd en worden kaders inzichtelijk voor 

het beleid. De kaders voor het beleid kunt u gebruiken tijdens de borgingsfase (zie 

paragraaf 2.4). Ook kunnen met deze workshop eventuele weerstanden van 

leidinggevenden met betrekking tot het thema werk en mantelzorg aan het licht 

komen en besproken worden. Meer informatie vindt u op de website 

http://www.werkenmantelzorg.nl/workshops.   

 

 Workshop voor mantelzorgers 

Mantelzorgers herkennen zich vaak niet als mantelzorger. Zij vinden het soms 

moeilijk bespreekbaar te maken dat hij/zij mantelzorger is, grenzen te stellen, hulp te 

zoeken etc. Om hen hierbij te ondersteunen kan een workshop worden gegeven door 

een medewerker van het Steunpunt Mantelzorg bij u in de buurt. 

 

 Wat ook een oplossing kan zijn is om binnen uw eigen bedrijf een bijeenkomst te 

organiseren voor mensen met mantelzorgtaken; zogenoemd lotgenotencontact 

en/of een intervisiebijeenkomst. Op deze manier kunnen mantelzorgers ervaringen 

delen en informatie uitwisselen. Het is hierbij belangrijk dat een ervaren 

gespreksleider de bijeenkomst leidt. Meer informatie vindt u op de website 

http://www.werkenmantelzorg.nl/workshops.  

  

 Sluit aan bij bestaand beleid en voorkom detailbeleid 

Een werkdag van een leidinggevende is vaak al meer dan vol; daar kan niet altijd 

gemakkelijk ‘een nieuw thema bij’. Een leidinggevende kan het idee krijgen dat er 

(veel) aandacht aan werk en mantelzorg moet worden besteed. Om dit ‘moeten’ te 

voorkomen, adviseren wij om het thema zo veel mogelijk te laten aansluiten bij 

bestaande HR onderwerpen en regelingen, en het thema werk en mantelzorg bij 

voorkeur niet in separaat (detail)beleid uit te werken en vast te leggen.  

Op deze manier krijgt het onderwerp aandacht, maar wordt het niet als een ‘last’ 

ervaren. De leidinggevende krijgt daarnaast de ruimte om zelf invulling aan het 

thema te geven en in overleg met de mantelzorger maatwerkoplossingen te 

bedenken. Benadruk hierin het belang van de dialoog tussen de leidinggevende en de 

mantelzorger. 

 

 

  

http://www.werkenmantelzorg.nl/workshops
http://www.werkenmantelzorg.nl/workshops


 

 
  
18 

 Onderdeel van jaarlijkse HR cyclus 

Naast onderdeel van het beleid, is het ook belangrijk om het thema mantelzorg op te 

nemen in de diverse onderdelen van de jaarlijkse HR cyclus als ook in het 

personeelsreglement. In de jaarlijkse HR cyclus kan het thema worden opgenomen 

als gespreksonderwerp tijdens coachingsgesprekken en functioneringsgesprekken. In 

het personeelsreglement kunnen de diverse regelingen worden opgenomen die 

betrekking hebben op werk en mantelzorg. Tevens kan het onderwerp mantelzorg 

worden opgenomen als onderwerp in de urenregistratie, het verzuimprotocol 

(bijvoorbeeld in het verzuimgesprek) en het medewerkers-tevredenheidsonderzoek.  

 Dag van de Mantelzorg 

Ieder jaar op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag kunt u uw 

mantelzorgers in het zonnetje zetten. Bijvoorbeeld door ze een bos bloemen te 

geven/sturen, een kaartje te sturen etc. Door op deze dag een bericht op het intranet 

te zetten en/of in uw bedrijfsblad te plaatsen brengt u het thema weer onder de 

aandacht. Laat uw creativiteit erop los. Er zijn veel leuke ideeën te verzinnen om op 

deze dag even stil te staan bij medewerkers met mantelzorgtaken. Lees de 

nieuwsbrief. 

 
 Werving en selectie van nieuw personeel 

Bij aanname van nieuw personeel kunt u aandacht besteden aan het thema 

mantelzorg door het bespreekbaar te maken tijdens een sollicitatiegesprek, uw beleid 

kenbaar te maken etc. Daarnaast kunt u ervoor zorgen dat er informatie  

over het thema wordt opgenomen in de introductiemap die nieuwe medewerkers 

  ontvangen. 

 

 Samenwerking met het lokale Steunpunt Mantelzorg 

Overal in Nederland zijn steunpunten gevestigd. Daar kunnen mantelzorgers terecht 

voor advies, ondersteuning, praktische informatie, een luisterend oor etc. Meer 

informatie hierover vindt u op www.mezzo.nl.  

 

Ook kunt u als werkgever actief met een steunpunt op zoek gaan naar een mogelijke 

samenwerking. Verschillende steunpunten in Nederland hebben ook de deskundigheid 

in huis om werkgevers te adviseren bij het invoeren van een mantelzorgvriendelijk 

personeelsbeleid. Zij doen dat vaak in samenwerking met de afdeling P&O van een 

organisatie. Deze ondersteuning richt zich zowel op werkende mantelzorgers als het 

geven van advies aan een P&O afdeling. Steunpunten voeren projecten vaak uit in 

opdracht van werkgevers, gemeenten en/of provincie. Daarnaast kan het steunpunt 

trainingen aanbieden, intern medewerkers ondersteunen, enkele keren per jaar een 

spreekuur organiseren voor uw mantelzorgers, een stand plaatsen tijdens een 

gezondheidsweek etc.  

 

 Inzetten mantelzorgmakelaar 

Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken van de mantelzorger over. Als organisatie 

kunt u zo’n makelaar inhuren om uw medewerkers te ondersteunen (zie 

www.bmzm.nl). 

 

  

file:///C:/Users/margreet/Documents/Werk%20en%20Mantelzorg/Website/PDFs/bestaand/:%20http:/www.werkenmantelzorg.nl/index.php%3fp=221
http://www.mezzo.nl/
http://www.bmzm.nl/
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 De arbodienst 

Uw arbodeskundige zal regelmatig in gesprek zijn met iemand die de taakcombinatie 

teveel is geworden. Het is belangrijk dat de arbodienst op de hoogte wordt gesteld 

van de activiteiten die de organisatie rondom het thema werk en mantelzorg 

ontplooit. Op deze manier kunnen zij uw medewerkers beter ondersteunen. De 

Arbodienst dient bij voorkeur op de hoogte te zijn wie binnen de organisatie 

mantelzorgende werknemers zijn. Deze informatie kan bijvoorbeeld in een sociaal 

medisch (team)overleg worden uitgewisseld. 

 

 Inzetten bedrijfsmaatschappelijk werkers (BMW) 

De BMW binnen uw organisatie kunt u opleiden om mantelzorgers te ondersteunen, 

coachen etc., en dient bij voorkeur op de hoogte te zijn wie binnen de organisatie 

mantelzorgende werknemers zijn. 

 

 Folder  

Een folder over het thema werk en mantelzorg waarin u onderwerpen opneemt zoals 

hierboven beschreven bij het online aanbieden van informatie. Deze folder kunt u 

gebruiken in bijvoorbeeld de introductiemap. 

 

 Coaches binnen uw organisatie 

Binnen uw organisatie zijn vast medewerkers die een achtergrond als coach hebben 

(bv. medewerkers van de afdeling P&O). Zij kunnen ingezet worden om uw 

medewerkers met mantelzorgtaken te ondersteunen/coachen.  

 

 Continue aandacht via interne communicatiemiddelen 

Interne communicatie is een belangrijk middel om continu aandacht te blijven vragen 

voor het thema. Daarom is het van belang om enkele keren per jaar via  

het intranet en/of bedrijfsblad het thema werk en mantelzorg te agenderen. 

Via het intranet kunt u informatie aanbieden over het thema werk en mantelzorg, de 

ondersteuningsmogelijkheden, verlofregelingen, praktische informatie, tips, beleid 

van uw organisatie rondom dit thema etc. In het bedrijfsblad kan bijvoorbeeld een 

interview met een mantelzorgende werknemer worden opgenomen. 

 

 Informatie bij P&O 

Bij veel organisaties heeft de afdeling P&O/HRM informatie beschikbaar rondom het 

thema. Denk bijvoorbeeld aan een boekje over de wettelijke regelingen, de brochures 

die vanuit Werk&Mantelzorg beschikbaar zijn, informatie van het Steunpunt in de 

buurt etc. Deze informatie is bij Werk&Mantelzorg op te vragen.  

 

2.3.2. Wettelijke regelingen en Cao bepalingen 

De wettelijke regelingen zijn onderdeel van het huidige personeelsbeleid. Via uw interne 

communicatie-uitingen kunt u de wettelijke en de cao-regelingen onder de aandacht 

brengen. Dit is nodig omdat blijkt dat werknemers hier in de praktijk vaak niet goed van 

op de hoogte zijn. In de workshops en de informatiebrochures van Werk&Mantelzorg 

komen deze regelingen ook aan de orde.  

Zie ook: http://www.werkenmantelzorg.nl/wet_en_regelgeving 
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2.3.3. Maatwerkoplossingen 

Naast het bespreekbaar maken van het thema en het bekendmaken en aanbieden 

van de wettelijke en cao-regelingen, zijn maatwerkoplossingen van belang.  

Iedere zorgsituatie is tenslotte specifiek en de verlofregelingen bieden niet altijd 

voldoende soelaas voor de vaak langdurige, intensieve zorgtaken.  

 

Maatwerkoplossingen komen tot stand doordat de leidinggevende en de mantelzorger 

samen het gesprek aangaan. Binnen heldere beleidskaders kan gezocht worden naar een 

oplossingsrichting. Ook kunnen hierover in de cao afspraken gemaakt worden. 

Voorbeelden van maatwerkoplossingen zijn: 

 Flexibele werktijden (bloktijden, deeltijd werken etc.) 

 Thuiswerken 

 Overuren opsparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties 

 Mantelzorguren mogen schrijven  

 (Tijdelijk) een ander minder belastend takenpakket 

 (Omscholing naar) een andere functie 

 Contract aanpassen (minder uren werken) 

 Nog meer voorbeelden van maatwerkoplossingen vindt u hier.   

 

Het is van essentieel belang dat leidinggevenden de signalen van een 

mantelzorgsituatie in iemands privéleven herkennen en bespreekbaar maken!  

 

Op basis van de uitkomsten van de ontwikkelfase kan een concreet plan van aanpak 

opgesteld worden voor de verschillende oplossingsrichtingen die geformuleerd zijn. In dit 

plan van aanpak wordt, indien nodig, per oplossing een uitgebreid plan gemaakt van de 

stappen die genomen moeten worden om deze oplossing in de praktijk uit te voeren. 

 

2.3.4. Interne communicatie oplossingsfase 

Tijdens de ontwikkelfase ontstaat langzaamaan meer begrip en acceptatie. 

Communicatiemiddelen die hierbij ondersteunen staan hieronder weergegeven: 

 

 

 Wegwijzer leidinggevenden 

Informatie over: wat is mantelzorg, hoe herken 

ik iemand met mantelzorgtaken, wettelijke 

verlofregelingen, voorbeelden van 

maatwerkoplossingen etc. 

 

Wanneer inzetten:  

Tijdens de workshop voor leidinggevenden. 

Indien er geen workshop gehouden wordt is het 

verstandig de folder in het begin van het traject 

uit te reiken, zodat leidinggevenden zich 

kunnen inlezen/voorbereid zijn op vragen.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/fase_3_oplossingen_vormgeven
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=25
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 Wegwijzer mantelzorgers 

In deze brochure staat informatie over de 

regelingen, hoe maak ik het bespreekbaar, 

praktische tips, waar vind ik ondersteuning etc. 

 

Wanneer inzetten: 

Tijdens de workshop. Indien er geen workshop 

gehouden wordt is het verstandig de folder in 

het begin van het traject uit te reiken, zodat 

mantelzorgers tijdig geïnformeerd worden.  

 

                      

 

 

 Vanzelfsprekend boekje 

Om meer begrip en acceptatie te creëren wordt 

in deze fase aandacht besteed aan de 

persoonlijke verhalen. In het Vanzelfsprekend 

boekje vertellen directeuren, HR adviseurs en 

mantelzorgers over hoe zij in de praktijk met de 

combinatie mantelzorg en werk omgaan. 

 

Wanneer inzetten: 

Het Vanzelfsprekend boekje kunt u inzetten 

zodra u uitvoering gaat geven aan het plan van 

aanpak. Men gaat met elkaar in gesprek. De 

verhalen kunnen inspireren om tot mooie 

oplossingen te komen. 

 

                 

 

 

 Erkenningsbordje 

Met het vaststellen van een plan van aanpak 

spreekt u de intentie uit om te komen tot een 

mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. 

Werkgevers die werken aan het bespreekbaar 

maken van het onderwerp, het onder de 

aandacht brengen van (wettelijke verlof)-

regelingen én het bieden van maatwerk-

oplossingen ontvangen van Werk&mantelzorg 

de Erkenning ‘Wij werken mantelzorg-

vriendelijk’. Deze Erkenning, in de vorm van 

een fraai vormgegeven bordje - embleem, mag 

u zichtbaar (bijvoorbeeld op uw pand) en in uw 

communicatie voeren.  

 

Bent u van mening dat u mantelzorgvriendelijk 

werkt? Kijk op 

http://www.werkenmantelzorg.nl/de_erkenning, 

en/of vul de Thermometer in. 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=15
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=17
http://www.werkenmantelzorg.nl/de_erkenning
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=91
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Poster Wij werken mantelzorgvriendelijk 

Poster waarmee u uw medewerkers attendeert 

op de externe beloning van uw mantelzorg-

vriendelijk beleid door toekenning van de 

Erkenning. Naast de poster kunt u dit moment 

extra aandacht geven door bijvoorbeeld gebruik 

te maken van publicaties op intranet en/of het 

bedrijfsblad, uw medewerkers trakteren op 

taart etc. 

  

Wanneer inzetten: 

Zodra u de Erkenning heeft ontvangen. 

 

 

 

Naast bovengenoemde middelen kunt u op intranet en/of uw eigen personeelsblad 

verhalen publiceren over uw eigen medewerkers met mantelzorgtaken (portretten). 

 

2.4. Afronden en borgen 

 

U kunt nu de effecten in kaart brengen in relatie tot de organisatiedoelstellingen zoals u 

die aan het begin van het project heeft geformuleerd. Oplossingsrichtingen die 

ontwikkeld zijn en goed blijken te werken, dus bijdragen aan het beter mogelijk maken 

van de combinatie werk en mantelzorg, dienen geborgd te worden binnen de organisatie. 

Op basis van de opgedane kennis en ervaringen kunnen kaders binnen het bestaande 

HRM-beleid van de organisatie vastgelegd worden. Tenslotte is het belangrijk dat u alle 

medewerkers en leidinggevenden op de hoogte brengt van het nieuwe beleid.  

 

Het belangrijkste is dat er openheid in de organisatie is ontstaan om het onderwerp 

mantelzorg te bespreken en dat er bereidheid is om oplossingen op maat vorm te geven. 

Het gaat om wederzijds vertrouwen, een balans tussen geven en nemen, en een open 

houding bij alle betrokkenen. Door de dialoog tussen organisatie en medewerker kan 

angst voor misbruik van regelingen en angst voor precedentwerking worden voorkomen. 

Dit is een heel belangrijk onderdeel van de cultuur van een organisatie.  

 

Houd het thema op de agenda! Werk en mantelzorg is geen trend die weer overwaait, 

maar een voordurende maatschappelijke ontwikkeling en behoefte, die alleen nog maar 

groter zal worden.   

 

 

 

 

2.5. Externe communicatie  

 

Het feit dat een organisatie koploper is in Nederland als het gaat om het thema werk en 

mantelzorg is nieuwswaardig. Zeker als deze organisatie hiervoor de Erkenning ‘Wij 

werken mantelzorgvriendelijk ontvangt’. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 

een thema dat vaak in de media terugkomt. Uw bedrijf is bezig met het creëren van een 

mantelzorgvriendelijke werkomgeving en sluit daarmee goed aan op dit thema. Het 

kenbaar maken van deze betrokkenheid in de media laat uw omgeving zien waar u als 

bedrijf mee bezig bent. Het kan als voorbeeld dienen voor andere ondernemers.  

 

Bedrijven met een landelijke bekendheid die werken aan een verbetering van de 

combinatie werk en mantelzorg voor medewerkers, zijn nieuwswaardig voor landelijke 

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=115
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media.  Bedrijven met een regionaal of lokaal werkgebied zijn nieuwswaardig voor 

regionale en lokale media. Raadpleeg bijlage 3 voor hulp bij publiciteit.  

 

Na het ontvangen van de Erkenning krijgt u ook de beschikking over het embleem ‘Wij 

werken mantelzorgvriendelijk’, zowel hard-copy als digitaal. U bent dan bevoegd om dit 

embleem te voeren in uw interne- en externe communicatie. Denk bijvoorbeeld aan uw 

website of in uitingen op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. 
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3. Ondersteuning 

3.1. De landelijke organisatie Werk&Mantelzorg 

Werk&Mantelzorg kan u ondersteunen, adviseren en faciliteren rondom het thema werk 

en mantelzorg.  Neemt u hiervoor contact met ons op: 

 

Postadres 

Wilhelminaweg 12 

3941 DG DOORN 

 

Telefoon: 0343-477890 

info@werkenmantelzorg.nl 

www.werkenmantelzorg.nl 

 

Werk&Mantelzorg is een initiatief van: 

Mezzo (www.mezzo.nl, Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg en 

Qidos (www.qidos.nl). Werk&Mantelzorg wordt mede mogelijk gemaakt door het 

Ministerie van VWS.  

 

3.2. Praktische gereedschappen 

 

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bereikt u door met elkaar binnen de organisatie 

voor werkomstandigheden te zorgen die de combinatie van werk én mantelzorg mogelijk 

maken. Op www.werkenmantelzorg.nl staan praktische gereedschappen, instrumenten 

en tips die u écht helpen om in de praktijk aan de slag te gaan.  

 

U kunt de informatie kosteloos downloaden via 

http://www.werkenmantelzorg.nl/aan_de_slag. Klik vervolgens een fase aan en een 

instrument in de rechterbalk. Daar is het product te downloaden of in hard-copy te 

bestellen.  

 

Een totaaloverzicht van de door Werk&Mantelzorg ontwikkelde instrumenten, zoals deze 

kunnen worden ingezet in de verschillende fases van een project om de organisatie 

mantelzorgvriendelijk te maken, ziet er als volgt uit: 

 

Ter oriëntatie 

 Checklist voor werkgevers 

 Thermometer 

 Vragen voor diepte-interviews 

 Folder ‘Maak werk van mantelzorg’ 

 10 redenen om mantelzorg niet te agenderen 

 Lezing over werk en mantelzorg van Alexander Rinnooy Kan (SER) 

 Mantelzorgquiz  

 

 

Projectfase 1: Voorbereiden 

 Checklist voor werkgevers 

 Thermometer 

 Folder ‘Maak werk van mantelzorg’ 

 Handleiding project werk en mantelzorg (dit document) 

 Informatiebrochure P&O 

 Informatiebrochure directie 

 Informatiebrochure OR 

mailto:info@werkenmantelzorg.nl
http://www.werkenmantelzorg.nl/
http://www.werkenmantelzorg.nl/
http://www.werkenmantelzorg.nl/aan_de_slag
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=95
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=91
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=5
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=111
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=187
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=191
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=103
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=95
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=91
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=111
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=23
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=191
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=21
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 Lijnmanagement informeren (brief) 

 Mantelzorgquiz 

  

Projectfase 2: Onderzoeken 

 Onderzoek werk en mantelzorg (mantelzorgscan) 

 Vragen voor diepte-interviews 

 Bijeenkomst mantelzorgers 

 Poster ‘Ben jij 1 op de 8?’ 

 Banner ‘Ben jij 1 op de 8?’ 

 Ansichtkaart ‘Ben jij 1 op de 8?’’ (hard-copy en digitaal) 

 

Projectfase 3: Oplossingen vormgeven 

 Workshop leidinggevenden 

 Activiteiten op de Dag van de mantelzorg 

 Spreekuur mantelzorg 

 Wegwijzer leidinggevenden 

 Wegwijzer mantelzorger 

 Vanzelfsprekend boekje 

 Poster ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ 

 

Het merendeel van bovenstaande instrumenten vindt u terug in de rechterbalk op 

http://www.werkenmantelzorg.nl/aan_de_slag, bij de diverse projectfases. Sommige 

instrumenten zijn in meerdere fases van het project inzetbaar zijn; dit is de reden 

waarom deze instrumenten in bovenstaand overzicht meerdere keren worden genoemd.  

 

3.3. Ondersteuning door Werk&Mantelzorg 

 

Werk&Mantelzorg biedt een breed pallet aan dienstverlening. Wij denken graag met u 

mee om tot een passende aanpak te komen die aansluit bij uw wensen en behoeften. 

Neemt u hiervoor gerust contact met ons op.  

 

 

Powersessie ‘Kennismaken met werk en mantelzorg’ 

 

Doel 

Het doel van deze presentatie is bewustwording te creëren aangaande de feiten rondom 

mantelzorg, en het aanzetten tot concrete actie. De workshop is geschikt voor 

verschillende doelgroepen (zoals directie, HR, OR en/of leidinggevenden) die kennis 

willen maken met het onderwerp.  

 

Inhoud 

We staan stil bij de feiten, cijfers en maatschappelijke ontwikkelingen inzake de 

combinatie van werk en mantelzorg. Wat zijn de kenmerken van een 

mantelzorgvriendelijke organisatie, wat levert het de organisatie op om aandacht te 

besteden aan het thema, welke concrete acties kan een organisatie ondernemen? Tevens 

kan in de presentatie met de deelnemers worden gekeken naar welke acties zij concreet 

binnen hun organisatie kunnen ondernemen om het thema werk en mantelzorg verder 

uit te rollen. Naar behoefte kan er een breder kader worden geschetst, waarin de 

verbinding wordt gelegd met duurzaam personeelsbeleid.  

 

 

  

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&document_id=155&sub=2
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=103
http://www.werkenmantelzorg.nl/onderzoek_werk_en_mantelzorg
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=5
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&document_id=3&sub=2
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=113
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=121
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=147
http://www.werkenmantelzorg.nl/workshop_voor_leidinggevenden_en_hr
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=135
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=133
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=25
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=15
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=17
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=115
http://www.werkenmantelzorg.nl/aan_de_slag
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Workshop voor leidinggevenden en HR  

 

Doel 

Het doel van deze workshop is het creëren van bewustwording aangaande de feiten 

rondom mantelzorg, het geven van concrete tools hoe met het thema om te gaan en het 

aanzetten tot concrete actie. In deze workshop wordt zowel aandacht besteed aan de rol 

van de leidinggevende als de rol van HRM als het gaat om agenderen, concretiseren en 

blijvend implementeren van het thema werk en mantelzorg.  

 

Inhoud  

- Wat zijn de kenmerken van een mantelzorgvriendelijke organisatie?  

- De feiten en cijfers: wat houdt de combinatie van werk en mantelzorg in?  

- Wat ‘kost’ het om aandacht te besteden aan het thema en wat levert aandacht 

voor het thema op?  

- Het behandelen van een praktijkcase om inzicht te krijgen hoe als leidinggevende 

en als HRM’er om te gaan met een individuele mantelzorgsituatie  

- Hoe kun je als leidinggevende/HRM morgen met het thema aan de slag?  
 Wat heeft het thema nodig?  

 Waarom zou je als organisatie wel of niet met het thema aan de slag gaan?  
 Hoe is het thema in te passen in het (HRM) beleid?  

 Wat zijn de do’s en dont’s, kansen en valkuilen?  

 Op welke wijze kun je het thema binnen de organisatie uitrollen? Wat is de 

rol van HRM en de leidinggevende hierin?  

- Het formuleren van acties om vanuit de eigen functie met het thema mantelzorg 

en werk aan de slag te gaan.  

 

 

Workshop voor werkende mantelzorgers  

Doel  

Het doel van deze workshop is om met werkende mantelzorgers in gesprek te zijn over 

hoe zij de combinatie werk en mantelzorg binnen hun organisatie ervaren. Op deze 

manier kan inzicht worden verkregen in de knelpunten en goede voorbeelden als het 

gaat om de wijze waarop de organisatie met het thema werk en mantelzorg omgaat. 

Tevens is het een belangrijk doel van deze workshop om werkende mantelzorgers met 

elkaar in contact te brengen, hen ervaringen/tips/best practices te laten delen en hen te 

informeren over ondersteuningsmogelijkheden buiten de organisatie.  

 

Inhoud 

- Met de deelnemers worden de mantelzorgtaken besproken. Hoe ervaren zij de 

combinatie werk en zorg? Wat gaat goed en wat zijn de knelpunten?  

- Wat typeert de organisatie als het gaat om de wijze waarop ze met werk en 
mantelzorg omgaat?  

- Wat doet de organisatie goed om de balans werk en mantelzorg goed te houden? 
Wat verdient aandacht? 

- Welke oplossingen zijn er op en buiten het werk mogelijk? 

- Wat vinden we (werkgever en werknemer) met z’n allen belangrijk als het gaat 

om het combineren van werk en mantelzorg? Welke gezamenlijk statement willen 

we maken? Hoe gaan we samen (werkgever en werknemer) vervolg geven aan 

vandaag?  

 

 

  



 

 
  
27 

Ondersteuning bij Online onderzoek  

 

1. Het online onderzoek 

 

Doel 

Werk&Mantelzorg heeft een online onderzoek ontwikkeld. Met dit onderzoek onder 

mantelzorgers, collega's en leidinggevenden krijgt u een uitgebreid beeld van de situatie 

rondom werk en mantelzorg binnen uw organisatie.  

 

U ontvangt de uitkomsten van het onderzoek in een uitgebreide rapportage met 

toelichting (op organisatieniveau). 

 

 

Inhoud 

De uitkomsten van het onderzoek geven u antwoord op onderstaande vragen.  

- Hoeveel mantelzorgers zijn er?  

- Hoe ervaren zij de combinatie werk en zorg?  

- Wat zijn de gevolgen van de combinatie op het werk, hun gezondheid en hun 

motivatie? 

- Hoe bekend is mantelzorg binnen de organisatie? 

- Hebben de collega's begrip voor de situatie en is deze bespreekbaar op de 

afdeling?  

- Weten leidinggevenden af van de zorgtaken en hoe zij de mantelzorger kunnen 

ondersteunen? 

- In hoeverre wordt er in de huidige situatie gebruik gemaakt van regelingen en 

maatwerkoplossingen? 

- In hoeverre is er binnen de organisatie al een ondersteunende cultuur? 

2. Resultaten workshop 

 

Doel  

Het doel van deze workshop is het terugkoppelen van de resultaten van het onderzoek 

aan de klant (HR-managers, directie, OR, leidinggevenden). Vervolgens worden in deze 

workshop de gewenste acties geformuleerd en een plan van aanpak opgesteld voor het 

implementeren van mantelzorgvriendelijk beleid.  

 

Inhoud  

- Terugkoppeling en bespreken van de onderzoeksresultaten  

- Formuleren van een visie op het thema 

- Opstellen van een plan van aanpak:  

 

 

Advies en ondersteuning op maat! 

Naast bovenstaande producten kunt u Werk&Mantelzorg ook inschakelen voor: 

- Workshops/trainingen  

- Lezingen 

- Presentaties/dagvoorzitter 
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- Plan van aanpak opstellen 

- Sparren met een van de adviseurs om uw visie/aanpak aan te scherpen 

- Procesbegeleiding 

- Coaching van werkende mantelzorgers/HR/directie rondom het thema 

 

 

3.4. Ondersteuning door Steunpunten Mantelzorg 

 

Overal in het land zijn Steunpunten Mantelzorg actief. Informeert u eens bij het 

steunpunt in uw regio welke rol zij kunnen spelen bij de uitvoering van een project 

Werk&Mantelzorg. Een aantal steunpunten heeft een functionaris in dienst die 

gespecialiseerd is op het terrein van mantelzorg en werk. Op de website www.mezzo.nl 

vindt u steunpunten bij u in de buurt. 

 

3.5. Ondersteuning door Mantelzorgmakelaars 

 

Naast Steunpunten Mantelzorg zijn er ook mantelzorgmakelaars door heel Nederland 

werkzaam. De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers 

door regeltaken, die vaak bij een mantelzorgtaak komen kijken, over te nemen. De 

mantelzorger wordt zo minder belast. Bovendien is de mantelzorgmakelaar meestal beter 

thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf. 

Meer informatie over mantelzorgmakelaars is terug te vinden op www.bmzm.nl.  
 

 

  

http://www.mezzo.nl/
http://www.bmzm.nl/


 

 
  
29 

Bijlage 1: Goede (praktische) praktijkvoorbeelden 

 

In de afgelopen jaren zijn er al heel wat bedrijven uw organisatie voorgegaan als het 

gaat om het werken aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Hun ervaringen hebben 

wij verzameld. Deze praktische tips, adviezen etc. geven wij hieronder in opsomming 

weer. We hopen dat er ideeën tussen zitten die voor uw organisatie heel goed bruikbaar 

zijn. Op de website leest u hun eigen verhalen. 

 

Beleid 

 begin klein en probeer de olievlekwerking te stimuleren. Sluit aan bij bestaand (HR) 

beleid 

 nodig mantelzorgers uit om mee te denken in het beleid betreffende werk & 

mantelzorg 

 besteed ook aandacht aan de niet mantelzorgende collega’s 

 neem het thema werk en mantelzorg op in een MD programma 

 formuleer het beleid in samenspraak met leidinggevenden, medewerkers, OR inclusief 

Mantelzorgers, geef inzicht in de winstpunten (evt. cijfermatig onderbouwd met 

verzuimcijfers, uitstroomcijfers), de kosten en tijdinvestering 

 

Praktisch  

 zet een interne vrijwilligerspool op; er is een voorbeeld dat een werkgever een team 

collega’s heeft ingezet en betaald om het huishoudelijk werk van de mantelzorger 

gedaan te krijgen 

 zorg voor de mogelijkheid van werkflexibiliteit: telewerken (structureel) en 

thuiswerken (incidenteel) 

 bied cursussen aan, bijvoorbeeld een tilcursus, zorg de baas, arbeid & zorg 

combineren kun je leren (informatie bij Mezzo) 

 schakel een mantelzorgmakelaar of een Steunpunt Mantelzorg in voor een 

mantelzorgende medewerker 

 creëer een budget vanuit de directie/Raad van Bestuur met geld voor ‘schrijnende’ 

mantelzorgsituaties (uren kopen, beschikbaar stellen)  

 zorg voor een parkeerplaats voor een mantelzorger, indien mobiliteit voor deze 

persoon belangrijk is 

 

Informeren en betrekken 

 laat medewerkers een verkiezing houden voor de leidinggevende die het best de 

combinatie van werk en mantelzorg faciliteert 

 creëer intervisiegroepen voor mantelzorgers, waarin men van elkaar kan leren hoe 

met de combinatie werk en mantelzorg om te gaan 

 neem de tijd voor een rondje privé tijdens het werkoverleg of functioneringsgesprek 

 zorg als organisatie dat helder is bij wie de leidinggevende en de medewerker terecht 

kunnen met vragen rondom werk en mantelzorg. Wie is eerste aanspreekpunt, welke 

rol heeft HRM, leidinggevende, de arbodienst etc.? Zorg ervoor dat er intern minimaal 

1 mantelzorgexpert is die alles van het onderwerp afweet, informatie beschikbaar 

stelt en up-to-date houdt, goed bereikbaar is etc. 

 laat iemand in een werkoverleg vertellen over een mantelzorgsituatie 

 

Trainen 

 neem een casus mantelzorg op in een training Gesprekstechniek voor 

leidinggevenden 

 bespreek de grens tussen werk en privé en preventie; mantelzorg en werk is ‘iets’ 

van de werknemer en de werkgever  

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/werkgevers_praktijkverhalen


 

 
  
30 

‘Evenementen’ 

 verzin leuke acties waardoor over het thema gesproken wordt 

 organiseer bijeenkomsten voor mantelzorgers; bedenk vooraf een helder doel 

(bijvoorbeeld informeren, of dialoog), en bedenk hoe je de medewerkers en 

leidinggevenden wilt bereiken en betrekken 

 vier de ‘Dag van de mantelzorg’ (denk aan het uitdelen van cadeautjes, het 

aanbieden van bijvoorbeeld massage, maak een geschenkenboom en verloot de 

geschenken onder mantelzorgers).  

 organiseer een uitje voor mantelzorgers 

 organiseer een ‘Hart voor elkaar’ nominatie 

 

De rol van andere interne en externe partijen 

 werk samen met de gemeente: indien de mantelzorger ondersteund wordt door de 

werkgever, dan scheelt dat de gemeente geld. Wellicht zijn er bij de gemeente 

potjes te creëren als subsidie voor actief werkgeversbeleid op het gebied van werk 

en mantelzorg 

 betrek de OR, HRM, management, directie/MT, vertrouwenspersonen, arbodienst, 

bedrijfsmaatschappelijk werk etc. en neem samen het initiatief 

 zorg dat de bedrijfsartsen/bedrijfsmaatschappelijk werkers en anderen van de 

Arbodienst ook informatie, waaronder folders, hebben over mantelzorg 

 zorg dat de P & O'ers informatie met elkaar kunnen uitwisselen en voorbeelden 

van maatwerk delen met elkaar. 
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Bijlage 2: Versturen van de digitale ansichtkaart 

 

Werken veel van uw medewerkers met een computer en e-mail? Dan kunt u de 

ansichtkaart ook digitaal versturen. Voor de juiste verzending per mail volgt u de 

onderstaande handleiding. 

1. Klik op het bestand. U ziet twee mapjes, klik op het mapje met de naam ‘wm’ 

2. Kies vervolgens voor het bestand met de naam ‘index.html’  

3. Er opent nu een nieuw scherm, ga in dit scherm naar ‘pagina’. U ziet dit rechts in het 

beeld staan.  

4. Kies onder pagina voor ‘pagina per e-mail verzenden’.  

5. Nu opent een nieuwe mail met daarin de e-mail teaser 

6. Pas het onderwerp van de e-mail aan. Kies bijvoorbeeld voor ‘Ben jij 1 op de 8?’  

7. Indien gewenst kunt u in de blauwe balk een bedrijfsspecifieke boodschap invullen. 

Zorg er wel voor dat het kort en bondig blijft.    

8. Ook in het laatste groene blokje kunt u bedrijfsspecifieke informatie toevoegen. 

Zoals: ‘ga voor meer informatie naar je leidinggevende of de afdeling P&O’ (wat van 

toepassing is voor uw bedrijf). U vindt de ansichtkaart hier.  

Vul vervolgens in naar wie u de mail wilt versturen en klik op verzenden.  

 
Indien uw organisatie werkt met Windows 7, dan dient u de volgende stappen te 

doorlopen om de digitale ansichtkaart te genereren.  

  

1. Klik op de download onderaan deze pagina 

2. selecteer ‘wam’ en klik in de taakbalk bovenaan op <alle bestanden uitpakken>  

3. Vervolgens worden alle bestanden uitgepakt 

4. Kies vervolgens voor het bestand met de naam ‘index.html’ 

5. Er opent nu een nieuw scherm, ga in dit scherm naar ‘pagina’. U ziet dit rechts boven 

in het beeld staan 

6. Kies onder pagina voor ‘pagina per e-mail verzenden’ 

7. Nu opent een nieuwe mail met daarin de e-mail teaser 

8. Pas het onderwerp van de e-mail aan. Kies bijvoorbeeld voor ‘Ben jij 1 op de 8?’  

9. Indien gewenst kunt u in de blauwe balk een bedrijfsspecifieke boodschap invullen. 

Zorg er wel voor dat het kort en bondig blijft. 

10. Ook in het laatste groene blokje kunt u bedrijfsspecifieke informatie toevoegen. 

Zoals: ‘ga voor meer informatie naar je leidinggevende of de afdeling P&O’ (wat van 

toepassing is voor uw bedrijf). U vindt de ansichtkaart hier.  

 

Vul vervolgens in naar wie u de mail wilt versturen en klik op verzenden

http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=147
http://www.werkenmantelzorg.nl/index.php?p=15&sub=2&document_id=147


Bijlage 3: Format Plan van Aanpak 

 

Doelstelling project (koppeling met 

organisatiedoelstellingen) 

 

 

 

 

 

 

Gewenste resultaten 

 

 

Resultaat 

1. 

 

2. 

 

3. 

Meetinstrument 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Samenstelling projectgroep  

(+ beschikbare uren vanuit organisatie x) 

 

Activiteiten + tijdsplanning 

 

 

Activiteiten 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Planning 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Randvoorwaarden  

 

 

 

(Werk)afspraken  

 

 

 

Uiteraard kunnen wij u inhoudelijk ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak.



Bijlage 4:  

Publiciteit rondom deelname Werk&Mantelzorg  

 

Tips voor benadering van regionale en lokale media 

U kunt het beste media-aandacht genereren voor uw betrokkenheid bij het thema 

werk en mantelzorg door een persbericht te verspreiden. Voordat u hieraan begint, is 

het verstandig een lijst samen te stellen van de lokale media die u wilt benaderen en 

uw verzending af te stemmen op de verschijningsdata van de diverse media.  

Bepaal tevens een woordvoerder die namens de organisatie vragen kan 

beantwoorden over de veranderingen in het personeelsbeleid.  

 

Het opstellen van een persbericht 

Bij het opstellen van een persbericht moet u denken aan de volgende punten: 

 

 Zet aan het begin duidelijk neer dat het gaat om een persbericht. 

 

 Zorg dat het persbericht opgebouwd is uit een kop, lead, tekst en info over ‘over 

de organisatie’. 

 

 Bedenk een pakkende kop die het nieuws dekt. 

 

 Verwerk altijd ‘wie, wat, wanneer, waarom en hoe’ in het begin van het 

persbericht. 

 

 Houd de ‘lead’ kort. Kom direct tot de kern van het nieuws en beschrijf het in 

maximaal twee à drie zinnen. Het ‘ wie’ en ‘wat’ en ‘wanneer’ komt in de lead aan 

de orde. 

 

 Ga in de rest van de tekst in op het ‘hoe’ en het ‘waarom’. Zet in de tekst een 

quote van de woordvoerder, het ideale is om het ‘waarom’ te verwerken in deze 

quote. Lokale media kunnen deze dan overnemen in hun berichtgeving. 

 

 Zet onderaan het bericht een kopje ‘Over [bedrijfsnaam]’ met hierin informatie 

over het bedrijf: grootte, aantal medewerkers, bedrijfsactiviteit(en) en de 

website. Dit gedeelte is ter informatie voor het medium dat het bericht ontvangt. 

 

 Vermeld in elke persuiting dat u ondersteund wordt door de landelijke organisatie 

Werk&Mantelzorg. Vermeld daarbij minimaal dat Werk&Mantelzorg een initiatief is 

van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg en 

Qidos, HR adviesbureau.  

 

 Denk ook aan vermelding van andere samenwerkingspartners, bijvoorbeeld een 

gemeente of een Steunpunt Mantelzorg. 

 

 Sluit het bericht af met ‘Noot voor de redactie, niet ter publicatie’ en zet 

daaronder de gegevens van de contactpersoon bij de organisatie. Dit kan iemand 

zijn van de communicatieafdeling, maar ook de woordvoerder. 

 

 Maak een persbericht nooit langer dan één A4-tje. 

 

 Gebruik het persbericht niet om reclame te maken voor uw bedrijf, maar houd het 

inhoudelijk bij het werken aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 
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 Controleer de tekst altijd op spelling en taalfouten. 

 

 Zorg dat u (mobiel) bereikbaar bent voor vragen van journalisten  

 

Voorbeeld persbericht 

In onderstaande tekst vindt u een voorbeeld van de opzet voor een persbericht. 

Stem het bericht, voordat u het uitzet, af met de communicatiemedewerker van 

Werk&Mantelzorg. Deze is tevens de contactpersoon indien de lokale of regionale 

media informatie nodig hebben over het project Werk&Mantelzorg. 

 

Kop:  

In één korte zin de essentie pakken van het stuk. Bijvoorbeeld:  

 [bedrijf] creëert mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid  

 [bedrijf] ontvangt Erkenning mantelzorgvriendelijk werken 

 

Lead:  

Plaats, datum - in twee tot drie zinnen de essentie van het bericht neerzetten. 

 

Eerste Alinea: [tussenkop] 

Geef details over het nieuwsfeit – sinds wanneer bent u met het thema 

mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bezig, wat heeft u tot nu toe gedaan om de 

Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ te krijgen, hoeveel medewerkers heeft 

uw bedrijf in dienst die behoefte hebben aan ondersteuning in de balans werk-privé 

(of andere onderzoeksresultaten). Vul deze informatie aan met een quote 

bijvoorbeeld waarom uw bedrijf dit van belang vindt. [woordvoerder, functie, bedrijf: 

quote] 

 

Tweede Alinea: [tussenkop] 

Zo nodig kunt u een tweede alinea schrijven met verder informatie over het 

nieuwsfeit. Bijvoorbeeld welke acties u nog gaat ondernemen om het beleid verder 

door te trekken in de organisatie of te verbeteren. 

 

Over Werk&Mantelzorg 

Werk&Mantelzorg is een samenwerkingsverband tussen Mezzo, landelijke vereniging 

voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg, en HR adviesbureau Qidos. Het doel van 

Werk&Mantelzorg is om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat in Nederland te 

creëren samen met allerlei partijen zoals: werkgevers, de rijksoverheid, werkgevers- 

en werknemersorganisaties, gemeenten en Steunpunten Mantelzorg. De ambitie is 

om een arbeidsklimaat te creëeren waarin mantelzorg net zo normaal is als de zorg 

voor een kind. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Meer informatie is te vinden op 

www.werkenmantelzorg.nl. 

 

Over [naam bedrijf] 

Nadere informatie over de eigen organisatie. 

 

Noot voor de redactie, niet ter publicatie 

Naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon voor de pers. 

 

 

 

http://www.werkenmantelzorg.nl/

