
    »We zijn  
tegenwoordig veel  
     opener naar elkaar«

4. Externe ondersteuning
Naast genoemde regelingen, zijn er extern  
ook ondersteuningsmogelijkheden voor  
werkende mantelzorgers:
–  Steunpunten bij u in de buurt waar mantel-

zorgers terecht kunnen voor informatie, 
emotionele en praktische hulp. Kijk voor 
meer informatie op www.mezzo.nl. 

–   Mantelzorgmakelaars zijn er voor het  
overnemen van allerlei regeltaken van de 
mantelzorger. Kijk voor een overzicht van 
alle makelaars op www.bmzm.nl

–  Mantelzorglijn (0900-2020496). Mantelzorgers 
kunnen daar terecht voor informatie, onder-
steuning of gewoon een luisterend oor.

–  www.mezzo.nl biedt veel praktische  
informatie.

AAN DE SLAG!
Op de website www.werkenmantelzorg.nl vindt 
u informatie, praktische instrumenten, goede 
voorbeelden en tips om te komen tot een mantel-
zorgvriendelijke organisatie. De praktische  
instrumenten bestaan onder andere uit :
–  een HR-visiedocument dat beschrijft hoe  

het thema mantelzorg kan worden ingepast 
in HR-beleid.

–  een handleiding waarin beschreven staat 
hoe u een project kunt uitvoeren. 

– een volledig geautomatiseerd onderzoek.
–  middelen voor het uitvoeren van een  

bewustwordingscampagne (posters,  
informatiebrochures, banners en kaarten).

– een workshop voor leidinggevenden.

MAAK WERK  
VAN MANTELZORG!

INFORMATIE voor P&O

Kijk voor meer informatie op  
WWW.WERKENMANTELZORG.NL

Lees de inspirerende verhalen van  
mantelzorgers en hun (werk)oplossingen op 
WWW.MANTELZORGPORTRETTEN.NL

Blijf op de hoogte! Volg ons op:
WWW.FACEBOOK.COM/WERKENMANTELZORG 
WWW.TWITTER.COM/WERKMANTELZORG
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OPBRENGSTEN
Aandacht voor mantelzorg in het personeelsbe-
leid heeft vele voordelen voor uw organisatie. Uit 
onderzoek is gebleken dat een mantelzorgvrien-
delijke organisatie het volgende kan opleveren:
–  Verlaging ziekteverzuim; elke medewerker 

die niet langdurig ziek wordt, bespaart u 
mogelijk twee jaar in loonkosten.

–  Toename van de productiviteit van de  
medewerker en verhoging van de kwaliteit 
van de werkzaamheden.

– Behoud van waardevolle medewerkers.
–  Vermindering kosten voor werving en  

selectie van nieuwe medewerkers. 
– Aantrekkelijk werkgeversimago.

De grootste groep mantelzorgers is tussen de 
45 en 65 jaar en bijna 40% van hen voelt zich 
matig tot zwaar overbelast; zij lopen een groot 
risico uit te vallen door ziekte, oververmoeid-
heid en stressverschijnselen. Eén op de tien 
voelt zich genoodzaakt te stoppen met werken 
of gaat (tijdelijk) minder werken (bron: SCP 
2009). Terwijl het hebben van werk door veel 

mantelzorgers als zeer waardevol wordt  
beschouwd: een betere combinatie kunt u  
als werkgever faciliteren.

MANTELZORGVRIENDELIJK 
PERSONEELSBELEID
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid  
draagt bij aan een organisatiecultuur waarin 
werknemers met mantelzorgtaken voldoende 
mogelijkheden hebben om werk met zorgtaken 
te combineren. Het ontwikkelen van zo’n beleid 
begint met bewustwording van het thema in de 
hele organisatie: wat is mantelzorg, wie zijn de 
collega’s met mantelzorg-taken of ben ik zelf 
mantelzorger? Wat zijn de knelpunten en de 
oplossingen? 

Omdat elke mantelzorgsituatie anders is gaat 
het om maatwerkoplossingen. Voor de een is 
dat flexibele aanvangstijden of roosters, voor 
een ander is dat juist vaste roosters, (tijdelijk) 
minder werken of een ander takenpakket. 
Dergelijke maatwerkoplossingen zijn alleen 
mogelijk als de mantelzorger openlijk de  

MANTELZORGERS

Mantelzorgers zorgen langdurig 

en/of intensief en onbetaald voor 

een chronisch zieke, gehandicapte 

of hulpbehoevende partner, kind, 

ouder vriend of buur.

Informatie voor P&O

MAAK WERK van mantelzorg!

situatie met de leidinggevende kan en wil  
bespreken. Beide hebben hierin een gedeelde 
verantwoordelijkheid.  

WAT KUNT U ALS P&O’er 
DOEN?
Om een werkende mantelzorger te helpen, 
zijn er verschillende mogelijkheden:

1. De P&O’er als interne ambassadeur
–  Bepaal hoe het thema mantelzorg in het 

bestaande HR-beleid in te passen is.
–  Geef informatie over het thema in de hele 

organisatie, bijvoorbeeld in overleggen met 
managementteams en leidinggevenden.

–  Maak mantelzorgers bewust dat ze mantel- 
zorger zijn en het belang van goed overleg, 
gedeelde verantwoordelijkheid en oplossin-
gen om werk en privé in balans te houden.

–  Maak leidinggevenden bewust en onder-
steun hen om aandacht te besteden aan de 
werk-privé balans van hun medewerkers.

–  Verwijs door naar externe mantelzorg- 
ondersteuning. 

2. Bedrijfsspecifieke oplossingen
Flexibiliteit is essentieel voor een werkende 
mantelzorger. Mogelijke vormen van flexibili-
teit zijn zelfroostering, thuiswerken, flexibele 
begin- en eindtijden, flexibele roosters of juist 
vaste roosters, kortere of langere diensten, 
tijdelijk minderwerken of tijdelijk stoppen 
met werken, flexibiliteit in het opnemen van 
vakanties en taakroulatie. Daarnaast kunnen 
interventies ondersteunen, zoals het inzetten 
van een bedrijfsmaatschappelijk werker, het 
organiseren van een spreekuur of lunchbij-
eenkomst voor mantelzorgers of het thema 
als vast onderdeel opnemen in functionerings-
gesprekken/werkoverleg. 

3. Wettelijke regelingen
Er zijn diverse wettelijke regelingen die de 
combinatie werk en mantelzorg versoepelen:
– Kortdurend zorgverlof
– Langdurend zorgverlof
– Calamiteitenverlof
–  Werknemers kunnen op grond van de Wet 

Flexibel Werken (Wfw) flexibiliteit krijgen in 
werktijden/werkplek en eerder een verzoek 
om korter of langer te werken indienen.

Kijk voor informatie en de actuele stand  
van zaken op www.rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/verlof-en-vakantie.

           »Wat een verschil,  
                 als je samen naar  
     oplossingen zoekt« 

1 op de 6 werknemers 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 medewerkers in uw bedrijf kunnen te 
maken krijgen met langdurige zorgtaken voor een naaste.  
Om deze taken zo goed mogelijk te combineren met werk is een 
mantelzorgvriendelijke organisatie essentieel. Aandacht voor 
mantelzorg is een kans, zowel voor de werkgever als werknemer.


