
AAN DE SLAG!
1. Bespreek het thema in de OR-vergadering. 
2. Onderzoek hoe mantelzorg binnen het huidige 

personeelsbeleid van uw  organisatie past 
3. Onderzoek hoeveel collega’s mantel zorger 

zijn, tegen welke knelpunten zij aanlopen en 
hoe leidinggevenden met werkende mantel-
zorgers in het team  omgaan. Maak hiervoor 
gebruik van het online onderzoek van 
Werk&Mantelzorg. 

4. Inventariseer hoe de werkgever omgaat  
met verlofregelingen. Ga na of er specifieke 
regelingen zijn op het gebied van  arbeid en 
zorg of werk/privé; zijn deze  regelingen ook 
van toepassing op  mantelzorgers?

5. Vergroot bekendheid van het begrip 
 mantelzorg. 

6. Zorg dat het bespreekbaar wordt in  
teamoverleggen en jaargesprekken.

7. Bundel de uitkomsten van het onderzoek en  
de geconstateerde knelpunten.  
Neem het initiatief en formuleer vervolgens 
 aanbevelingen voor de werkgever om te  
komen tot een mantelzorgvriendelijk 
 personeelsbeleid. 

8. Maak gebruik van informatie, workshops en 
ondersteunende materialen van 
Werk&Mantelzorg. Deze zijn te  vinden op 
www.werkenmantelzorg.nl. 

9. Neem contact op met het  lokale Steunpunt 
Mantelzorg of een mantelzorgmakelaar.  
Zij kunnen mantelzorgende collega’s uit uw  
organisatie  helpen een betere balans te vinden 
en  oplossingen voor de zorgsituatie.

MAAK WERK  
VAN MANTELZORG!

»Meer tevredenheid  
     & betrokkenheid zijn  
   onze argumenten«

INFORMATIE voor de ondernemingsraad

Kijk voor meer informatie op  
WWW.WERKENMANTELZORG.NL

Lees de inspirerende verhalen van  
mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op 
WWW.MANTELZORGPORTRETTEN.NL
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WERK EN MANTELZORG
U kunt als Ondernemingsraad (OR) bijdragen 
aan het invoeren van mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid. Mantelzorgvriendelijk 
 personeelsbeleid is gunstig voor een goede 
balans tussen werk en privé en dat betekent 
winst voor werknemer én werkgever.  
Het kost de werkgever weinig tot niets maar 
het betekent wel het behoud van waardevolle 
werknemers. Want onderzoek toont aan dat 
een mantelzorgvriendelijke organisatie be-
loond wordt met loyale, gemotiveerde mede-
werkers en minder ziekteverzuim en verloop.

De grootse groep mantelzorgers is tussen de 
45 en 65 jaar en ruim 40% van hen voelt zich 
matig tot zwaar overbelast; zij lopen een 
groot risico uit te vallen door ziekte, overver-
moeidheid en stressverschijnselen. Eén op de 
tien werkende mantelzorgers voelt zich zelfs 
 genoodzaakt om te stoppen met werken of 
gaat (tijdelijk) minder werken (bron: SCP 

2009). Een kostbaar verlies voor de werkgever 
maar ook voor de werknemer: niet alleen 
 financieel maar ook omdat werk door veel 
mantelzorgers als heel waardevol wordt 
 beschouwd. Werk is nodig voor inkomen én 
geeft afleiding van de zorgsituatie.

WAT IS 
 MANTELZORGVRIENDELIJK 
PERSONEELSBELEID?
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 
draagt bij aan een gezonde organisatiecul-
tuur. Werknemers met mantelzorgtaken heb-
ben voldoende mogelijkheden om de 
combinatie van betaald werk met vaak zeer 
intensieve zorgtaken vol te houden. Dit zou 
eigenlijk net zo normaal moeten zijn als het 
combineren van werk en de ouderlijke zorg 
voor kinderen. Het ontwikkelen van dergelijk 
beleid begint met bewustwording van het the-
ma in de hele organisatie: wat is mantelzorg, 

Informatie voor de ondernemingsraad1 op de 4 werknemers in de ziekenhuis- en zorgsector combineert 
werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren zal dat 
aantal groter worden omdat werknemers meer en langer moeten 
werken om de vergrijzing op te vangen. Tegelijkertijd leiden tekorten 
en bezuinigingen in de professionele zorg tot een groter beroep 
op mantelzorg. Ook u of uw collega’s kunnen te maken krijgen 
met langdurige zorgtaken voor een naaste. Om deze taken zo goed 
mogelijk te combineren met werk is een mantelzorg vriendelijke 
organisatie essentieel. Aandacht voor mantelzorg is een kans,  
zowel voor de werkgever als de werknemer.

MAAK WERK van mantelzorg!

wie zijn de collega’s met mantelzorgtaken of 
ben ik zelf mantelzorger? Wat zijn de knel-
punten en de oplossingen?

Omdat elke mantelzorgsituatie anders is, 
zijn maatwerkoplossingen cruciaal. Voor de 
een is dat flexibele aanvangstijden of thuis-
werken, voor een ander is dat juist vaste 
werktijden, (tijdelijk) minder werken of een 
ander takenpakket. Dergelijke maatwerk-
oplossingen zijn alleen mogelijk als de 
 mantelzorger openlijk de situatie met de 
 leidinggevende kan en wil bespreken.

WAT KAN DE ONDERNEMINGS
RAAD DOEN?
Op grond van de Wet op de Ondernemings-
raden (Wor) heeft de Ondernemingsraad 
(OR) invloed op het sociaal beleid van de 
 onderneming. Artikel 28 regelt de zorgtaak 
die de OR heeft aangaande veiligheid, 
gezond heid en welbevinden van mede-
werkers. Op grond van de Wor kan de OR  
het initiatiefrecht gebruiken om het thema 
mantelzorg te agenderen. 

De OR-leden zullen eerst zelf overtuigd 
 moeten zijn van het belang van dit thema.  
Vervolgens is het goed te kijken waar het the-
ma aansluit bij beleidsdoelstellingen van het  
bedrijf. De OR kan daarna werk en mantelzorg 
inbrengen als onderdeel van een breder pak-
ket aan maatregelen rond bijvoorbeeld  
levensfasebewust personeelsbeleid of  
werk/privé balans. Ook kan het als afzonderlijk 
thema binnen de organisatie worden opgepakt. 
Overigens is ook een plan van aanpak voor het 
invoeren van mantelzorgvriendelijk 
 personeelsbeleid instemmingsplichtig.

    »Neem initiatief  
om het thema mantel- 
  zorg bedrijfsbreed  
       te  agenderen«

MANTELZORGERS

Mantelzorgers zorgen 8 uur per 

week en/of 3 maanden of langer 

(onbetaald) voor een chronisch 

zieke, gehandicapte of hulp- 

behoevende naaste, vriend, of 

buur. Nederland telt 2,6 miljoen 

mantelzorgers.


