
MAAK WERK
VAN MANTELZORG!

Ik ben één op de vier  
naast mijn werk in de zorg,  
zorg ik voor een ander

Voor duurzaam inzetbare werknemers



1 op de 4 werknemers in de ziekenhuis- en zorgsector is 
mantelzorger  in Nederland combineert een baan met 
langdurige (onbetaalde) zorg voor een chronisch zieke partner, 
een gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder. Zij doen  
dit minimaal 8 uur per week en/of 3 maanden of langer.  
Uit onderzoek blijkt dat de helft van deze mantelzorgers 
problemen ervaart met de combinatie van werk en zorgtaken. 

De combinatie van werk en mantelzorg is mogelijk als 
we daar samen aan werken. De landelijke organisatie 
Werk&Mantelzorg wil u graag ondersteunen met expertise 
over praktische oplossingen, zodanig dat de inzetbaarheid 
van mantelzorgers zo goed mogelijk is of zelfs groeit.
Wij willen uiteindelijk samen met u een arbeidsklimaat 
creëren waarin mantelzorg een bekend begrip is binnen uw 
organisatie en net zo normaal is als de zorg voor een kind.  
Er zijn al goede voorbeelden van werkgevers die maatregelen 
nemen op het gebied van werk/privébalans, waar de zorg 
voor naasten ook deel van uitmaakt.

Veel mantelzorgers overwegen om minder te gaan werken of 
helemaal te stoppen. Om medewerkers gezond, gemotiveerd 
en duurzaam inzetbaar te houden is mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid essentieel. Niet alleen voor de mantel-
zorgers die werken, maar ook voor organisaties.

Als werkgever, beleidsmaker bij een werkgevers- of 
werknemersorganistatie en gemeente heeft u er groot 
belang bij om de combinatie werk en mantelzorg beter 
mogelijk te maken.

Belang voor werkgevers:  
• verzuimkosten verminderen
• hogere productiviteit en kwaliteit van werkzaamheden
•  aantrekkelijke werkgever (belangrijk in krappe 

arbeidsmarkt)
• behoud van waardevolle medewerkers
•  minder verloop, dus minder wervingskosten voor  

nieuwe medewerkers
• goed imago: sociaal en maatschappelijk verantwoord 

Maatschappelijke effecten
• nieuwe impulsen voor een arbeidsvoorwaardenbeleid
• behoud en mogelijke toename van de arbeidsparticipatie
• burgers die hun eigen inkomen verdienen 
•  onbetaalde mantelzorgtaken voorkomen dat de  

zorgkosten de pan uit rijzen
•  burgers die ongevraagd zorgen dat kwetsbaren toch actief 

mee kunnen blijven doen in onze samenleving

DE MANTELZORGER STAAT ONDER DRUK

1 OP DE 4 WERKNEMERS IS MANTELZORGER

KRACHTENBUNDELING

DE VOORDELEN VAN
MANTELZORGVRIENDELIJK WERKEN 

MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid begint met bewust-
wording en het bespreekbaar maken van de combinatie werk 
en mantelzorg. Ook het bekend maken en actief toepassen van 
(wettelijke) verlofregelingen hoort daarbij. Vervolgens gaat u 
in gesprek met uw mantelzorgende medewerker en op zoek 
naar flexibele maatwerkoplossingen die passen bij uw 
organisatie en de behoefte van deze medewerker.
Maatwerkoplossingen zoals zelfroostering, vaste of juist 
flexibele roosters, keuze in diensten en/of diensttijden, deels 
thuiswerken, flexibele begin- en eindtijden, flexibiliteit in het 
sparen en opnemen van verlofdagen, etc. Op deze manier 
werkt u aan een cultuur waarin mantelzorgers werk én 
zorgtaken (blijvend) kunnen combineren. Daarnaast werkt u 
op deze manier actief aan de duurzame inzetbaarheid en het 
welzijn van uw medewerkers.

Er zijn nu al 2,6 miljoen mantelzorgers in Nederland en dat 
worden er alleen maar meer. Werknemers moeten langer 
werken om de vergrijzing op te vangen. Tegelijkertijd leiden 
bezuinigingen en tekorten in de professionele zorg tot een 
groter beroep op mantelzorg. Dit vraagt van werknemers 
steeds meer om werk en de zorg voor een ander te 
combineren. Naast loyaliteit aan de zorgbehoevende, aan 
het werk en aan gezin en vrienden is het van belang dat 
mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen.

HET AANTAL MANTELZORGERS GROEIT!

Erkend mantelzorgvriendelijk
Heeft u mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid doorgevoerd 
in uw bedrijfsvoering? Dan mag u de officiële Erkenning in 
de vorm van een embleem met het opschrift: “Wij werken 
mantelzorgvriendelijk” zichtbaar op uw pand en in uw 
communicatie voeren.

Stop de kettingreactie

Als we geen oog hebben voor werkende mantelzorgers  
en niet anticiperen op het toenemende aantal mantelzorgers, 
dan ziet Nederland er straks heel anders uit. Niet alleen 
krijgen hulpbehoevenden te weinig hulp, maar ook vallen 
overbelaste werknemers/mantelzorgers om.  
Een domino-effect dus. Maar we kunnen er met zijn allen  
iets aan doen om die kettingreactie te voorkomen.

STOP DE KETTINGREACTIE!



AAN DE SLAG!

Werk&Mantelzorg biedt u expertise en praktische materialen 
die in samenwerking met werkgevers zijn ontwikkeld.

Voor werkgevers
•  een visiedocument hoe het thema mantelzorg is in  

te passen in het HRM-beleid van een organisatie
• advies, checklist en digitaal onderzoek
•  informatieve folders voor werkgevers, P&O afdelingen  

en ondernemingsraden
•  workshops en praktische wegwijzers voor leidinggevenden 

én werkende mantelzorgers
•  inspirerende verhalen van werkende mantelzorgers op 

www.mantelzorgportretten.nl
•  een plan van aanpak voor organisaties die met het thema 

mantelzorg projectmatig aan de slag willen

Voor werkgevers- en werknemersorganisaties
•  expertise om het thema te agenderen bij de  

specifieke achterban
•  expertise om een specifiek aanbod te ontwikkelen  

voor de achterban met mantelzorgtaken
•  expertise die bestuurders kunnen benutten in 

cao-onderhandelingen 

Voor gemeenten
•  expertise om gemeentelijk ondersteuningsaanbod voor 

werkende mantelzorgers vorm te geven en expertise om 
het thema te agenderen bij werkgevers (in samenwerking 
met de Steunpunten Mantelzorg)

Net iets anders nodig voor uw organisatie? Vraag het ons!

VANDAAG NOG EVEN DOEN:

• Neem een kijkje op de website www.werkenmantelzorg.nl
•  Meld u tijdens een bezoek aan de site meteen aan voor de 

digitale nieuwsbrief van Werk&Mantelzorg. Hiermee blijft u 
op de hoogte van de ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden 
op het gebied van werk en mantelzorg.

•  Maak een afspraak met een Werk&Mantelzorg adviseur 
Bel 0343 - 477 890 of mail: info@werkenmantelzorg.nl



Werk&Mantelzorg 
Stichting Werk&Mantelzorg

Wilhelminaweg 12
3941 DG, DOORN 
T: 0343 - 477 890

www.werkenmantelzorg.nl
info@werkenmantelzorg.nl

powered by Mezzo & Qidos

Agnes Blanken, organisatie-adviseur Management Advies 
Erasmus MC: ‘Als Erasmus MC hebben we aandacht voor het 
functioneren van medewerkers, voor hun duurzame 
inzetbaarheid (gezond, gemotiveerd en bekwaam kunnen 
werken), nu en in de toekomst. Wij investeren in vitale en 
gemotiveerde medewerkers. Het Erasmus MC stelt mensen 
in staat om in elke levensfase hun werk uit te voeren, dus 
ook als iemand mantelzorger is. Op die manier hopen we 
uitval te verkleinen of te voorkomen. Duurzame 
inzetbaarheid is de verantwoordelijkheid van zowel de 
leidinggevende als de medewerkers. Zij moeten hierover 
samen in gesprek gaan en blijven. We streven ernaar dit te 
faciliteren onder andere door mantelzorg op te nemen als 
ambitie in ons visiedocument voor de komende jaren.’

“Het Erasmus MC zet zich in voor een gezonde 
bevolking. Dit betekent dat we op allerlei manieren 
gericht zijn op mensen beter maken en gezond 
houden. Ook binnen onze eigen organisatie.”

INITIATIEFNEMERS

Dit materiaal is mede mogelijk gemaakt door CNV Publieke 
Zaak in het kader van het project Dialoog van SoFoKleS,  
sociaal fonds voor de kennissector. Met dank aan Erasmus MC.


