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Stichting Werk&Mantelzorg deelt de ambitie van 
het kabinet om het bestaande stelsel verder te 
verbeteren. In deze publicatie laten we u kort  
en bondig zien hoe we ons hier de afgelopen jaren 
hard voor hebben gemaakt. Welke stappen zijn 
gezet en welke uitdagingen we nog zien. 

Samen bouwen we graag voort op het fundament 
dat we samen hebben gelegd. We willen werk 
maken van een belangrijke cultuurverandering, 
waarbij alle partijen verantwoordelijkheid dragen 
voor en baat hebben bij het vanzelfsprekend laten 
zijn van de combinatie werk en mantelzorg.  

Namens het bestuur  
van Werk&Mantelzorg,

Liesbeth Hoogendijk, Directeur Mezzo  
Voorzitter Werk&Mantelzorg

Martijn de Wildt, Directeur Qidos
Secretaris/penningmeester Werk&Mantelzorg

Enkele feiten 
over werkende mantelzorgers

Maatschappij  
in beweging
Eén op de vijf werkenden combineert 
werk met langdurige zorg voor een 
chronisch zieke partner, een gehandi
capt kind, een hulpbehoevende ouder, 
vriend of buur. In de zorg is het zelfs 
één op de vier.  Dat zijn werkende 
mantelzorgers. Dit aantal gaat de 
komende jaren alleen maar toenemen. 

De eerste ontwikkeling die hiervoor zorgt is  
de noodzaak tot hogere arbeidsparticipatie.  
Er moeten meer mensen gaan werken om de 
economie draaiende te houden en de welvaart, 
ook in de toekomst, te borgen. Het ‘beschikbare’ 
arbeidspotentieel is beperkt en staat onder druk. 
Tweede ontwikkeling is de vermaatschappe
lijking van de zorg: er wordt een groter beroep 
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van 
zorgvragers. Zo zien we de afgelopen jaren  
al een sterk stijgende trend van het aantal 
werkenden dat werk en mantelzorg combineert, 
met name bij de ‘sandwichgeneratie’ die voor 
zowel kinderen als ouders zorgt. Laatste 
ontwikkeling is de verdere diversificatie van de 
arbeidsmarkt. Vrouwen werken in toenemende 
mate, wat betekent dat mannen meer (moeten) 
gaan zorgen. Mantelzorgtaken worden daardoor 
gedeeld of iemand is mantelzorger voor 
meerdere mensen.  

Bijdrage leveren
Deze drie ontwikkelingen zorgen voor een 
grotere belasting van de werkende mantelzorger. 
Het kabinet heeft ‘zorgen voor elkaar’ en 
‘betaald werk’ hoog op haar agenda staan.  
Werk&Mantelzorg wil bijdragen aan een 
mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.

Ontwikkelingen

Samen werk  
en mantelzorg  
op de kaart krijgen

Intro

Arbeid en (mantel)zorg zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. In de praktijk blijkt het een 

uitdagende combinatie. Het aantal en de omvang 
van de zorgtaken van taakcombineerders neemt 
in de toekomst toe, waardoor aandacht voor het 

thema noodzakelijk blijft.
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Van de werkende beroepsbevolking  
combineert 1 op de 5 werknemers werk  

met mantelzorgtaken. 

71% van de mantelzorgers onder  
de 65 jaar heeft ook betaald werk. 

Mannen die mantelzorgen maken meer gebruik  
van mogelijkheden tot flexibel werken (49% tegen 
41%) en thuiswerken (45% tegen 35%) dan 

vrouwen die mantelzorgen.

 Vrouwen die mantelzorgen maken  
meer gebruik van mogelijkheden  
tot parttime werken dan mannen  

die mantelzorgen 42% tegen 14%

10% van de mannen geeft aan gebruik  
te willen maken van parttime werken.  

Onder vrouwen die mantelzorgen is dit 5%.

4 miljoen 
Nederlanders van 18 jaar of ouder  

verlenen mantelzorg. 1 op de 6 geeft meer  
dan 8 uur per week hulp.

Over Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg is een publiekprivaat initiatief 
van Mezzo en Qidos. We werken al ruime tijd 
samen om de combinatie werk en mantelzorg  
in Nederland beter mogelijk te maken.  
Om de ambitie van een mantelzorg vriendelijk 
arbeidsklimaat te realiseren, werken we samen 
met werkgevers, overheid, gemeenten  
en werknemersorganisaties.

‘We bouwen  
graag voort op  
het fundament  
dat we samen  

hebben gelegd’



Thema steviger  
op de kaart
Het groeiend aantal mensen dat werk en 
mantelzorg combineert, maakt ook aandacht 
voor het thema in toenemende mate van belang. 
Afgelopen jaren is het dan ook stevig op de 
agenda gekomen bij politici, beleidsmakers, 
werkgevers, vakbonden en onder steunings
organisaties. De basis voor ondersteuning en 
effectieve inter venties is gelegd door kennis
ontwikkeling en het toepassen van methodieken 
en middelen bij koplopers en ambassadeurs
bedrijven. Het denken over het thema is 
onomkeerbaar in beweging gekomen!

Steeds bespreekbaarder,  
maar nog (te) vaak taboe
Werk en mantelzorg wordt steeds bespreek
baarder; een positieve trend die we terugzien in 
onze W&M Monitor. Wel zijn er nog veel taboes 
en vooroordelen. In veel organisaties en sectoren 
is de combinatie nog verre van bespreekbaar.

Gegroeid samenspel
Werkgevers, sociale partners, gemeenten, 
steun punten en het Rijk zijn met het thema aan 
de slag gegaan. Meer werkgevers hebben beleid 
geformuleerd voor individuele werknemers met 
mantelzorg taken, steeds meer gemeenten geven 
er invulling aan en steeds meer cao’s bevatten 
afspraken over mantelzorg.
 
Groeiend besef dat 
cultuurverandering nodig is 
Het thema vraagt een cultuur waarin bespreek
baarheid en sociale steun de basis vormen en 
flexibiliteit in maat werkoplossingen de belang
rijkste ‘mogelijk maker’ is. Het besef dat deze 
cultuurverandering nodig is, groeit.

Uitdaging: meekrijgen  
grotere groep ‘volgers’ 
Een flinke groep koplopers geeft invulling aan 
mantelzorgvriendelijk beleid. Uitdaging is de 
grotere groep ‘volgers’ mee te krijgen. Dan 
ontstaat een kritische massa die kan zorgen  
voor het verankeren van genomen initiatieven;  
in opvattingen, voorzieningen en regelgeving.

Cultuurverandering

 60% is  bekend met de wettelijke 
verlofregelingen, 17% maakt gebruik  

van verlofregelingen.

 Leidinggevenden (86%) en mantelzorgers 
(74%) zijn positief over effect flexibel  
werken op de werkprivé combinatie.

 84% van de mantelzorgers is over het algemeen 
positief over de combinatie werk en mantelzorg.  

In 2012 was dit 95%.

 43% overweegt minder uren te gaan werken, 
18% overweegt met werken te stoppen.

Wat werkende  
mantelzorgers vinden

80% 
heeft behoefte aan begrip  

en bespreekbaarheid op het werk

Bron: Werk&Mantelzorg Monitor 2018
(29.000 medewerkers als respondent,  

waaronder 6.500 mantelzorgers)

Wat we hebben gedaan
Onze inzet is gericht op werkgevers én werkende 
mantelzorgers. Bij werkgevers werken we aan 
het bewust maken en toerusten, zodat zij moge
lijke problemen bij werkende mantelzorgers 
kunnen signaleren. Werkende mantelzorgers 
helpen we bij het nemen van een vervolgstap 
naar een oplossing. Gelijktijdig werken we aan 
de verbetering van de randvoorwaarden die 
nodig zijn om steeds een maatwerkoplossing  
te vinden, met een winwin situatie voor werk
nemer en werkgever. We vervullen een belang
rijke activerende rol richting werkgevers en 
andere relevante stakeholders. 

Agenderen
We doen onderzoek, halen belangrijke signalen 
op en zoeken met de resultaten beslissers, 
beleidsmakers en media op. Resultaat is 
aantoonbaar meer reuring rondom het thema  
en een groeiend besef van urgentie bij 
belanghebbenden.   

Resultaten

Stimuleren en aanjagen
We gaan naar overheden, maatschappelijke 
organisaties, werkgevers en mantelzorgende 
werknemers toe. Letterlijk, met onze Buzz  
on Tour. Daar naast gaan we concreet met 
organisaties aan de slag in adviestrajecten,  
door tools aan te reiken en we stimuleren 
werkgevers tot de erkenning ‘Wij werken 
mantelzorgvriendelijk’; een uitermate effectieve 
en positieve manier om werkgevers en andere 
stakeholders te activeren. Resultaat is een flinke 
toename van het aantal organisaties dat met het 
thema werk en mantelzorg aan de slag is.

(Door)ontwikkelen 
Kennisplatform
We heb ben de laatste jaren een enorme kennis 
en ervaring opgebouwd. Die ontsluiten we via  
het actuele en activerende Kennisplatform  
www.werkenmantelzorg.nl en in filmpjes, 
factsheets en magazines.  

Werk&Mantelzorg gelooft dat er voor iedere 
situatie een oplossing mogelijk is waar zowel  
de medewerker als de werkgever baat bij heeft. 
Ons streven is dat de combinatie werk en 
mantelzorg even vanzelfsprekend wordt als  
werk en zorg voor kinderen.

Wat we  
hebben  
gedaan  
en bereikt
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Olievlekwerking Buzz on Tour: 
gemeente Vlaardingen neemt  
het stokje over
‘Wij vinden dat wij als gemeente extra verant
woorde lijkheid en een voorbeeldfunctie rond  
dit thema hebben. Daarom stimuleren wij ook 
bedrijven in de regio om de Erkenning te krijgen. 
Dat past bij onze rol als aanjager. Juist wij, als 
gemeente, kunnen de eerste steen in het water 
gooien. En dat werkt, want er zijn al acht  
bedrijven bezig met de Erkenning.’
Priscilla Altun, adviseur rechtspositie en 
arbeidsvoorwaarden gemeente Vlaardingen

Erkenning
We ondersteunen werkgevers bij 
mantelzorgvriendelijk werken met praktische 
tools en materialen. Werkgevers kunnen die 
zelfstandig gebruiken, maar zij kunnen ook 
adviseurs van Werk&Mantelzorg inschakelen 
voor advies en ondersteuning op maat. Steeds 
meer werkgevers gaan voor het behalen van de 
Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. 
Trots zijn we op de Erkenning van de 
Rijksoverheid als mantelzorgvriendelijke 
werkgever.

310 erkende werkgevers in 2018,  
waarvan 98 gemeenten.

91% van de leidinggevenden zegt met hun 
mantelzorgende medewerkers in gesprek

te gaan over de combinatie werk en mantelzorg.  
In 2012 was dit nog 77%.

60% van de medewerkers is bekend  
met de wettelijke verlofregelingen,  

tegen 49% in 2012.

“Medewerkers werk en 
mantelzorg laten combineren, 
kost je weinig of niets”
‘Voor de Erkenning voor mantelzorgvriendelijke 
werkgever ontdekten we dat alle verlofregelingen 
er feitelijk al waren. Door de nulmeting kwamen  
we er echter achter dat werknemers de verlof
regelingen onvoldoende kenden. Voor ons lag  
het verbeterpunt dus vooral in de communicatie.’
Peter Kwast, adviseur arbeidsrecht  
en arbeidsvoorwaarden bij Gasunie

Herkenning
Het Midden en kleinbedrijf (MKB) en Zelf standig 
Ondernemers Zonder Personeel (ZZP) halen  
hun informatie en ondersteuning vaak bij zorg
verzekeraars en regionale ondernemers
verenigingen. We bieden daarbij ondersteuning 
door onafhankelijke informatie, workshops en 
het medeorganiseren van een groot congres en 
vier regionale bijeenkomsten. HRprofessio nals 
zijn vaak de eersten die het thema werk en 
mantelzorg oppakken in hun organisatie. Voor 
toekomstige HRprofessionals is de Onderwijs
toolkit Werk&Mantelzorg ontwikkeld. Deze is 
voor docenten, studie en stagecoördinatoren 
van HRopleidingen in het Hoger en Universitair 
onderwijs, bestaat uit casuïstiek, werk
opdrachten en beschrijvingen van onderzoeken 
en voorziet in de vraag naar vernieuwende 
onderwijsvormen waarbij de praktijk de college
zaal wordt ingebracht. Met de ‘Arbeid en zorg 
challenge’ bereikten we 200.000 studenten en 
Young professionals. Opgave was om innovatieve 
producten en diensten te bedenken waardoor 
mensen zorg voor anderen kunnen combineren 
met hun werk. Uit 45 inzendingen werd een top
5 van beste concepten gekozen. Deze werden 
gepresenteerd aan een aantal organisaties uit 
ons netwerk.‘Towards lifecycle neighbourhoods’ 
won uiteindelijk. Alle winnaars staan op  
www.werkenmantelzorg.nl.

“Ik geef bewust ruimte om werk 
en mantelzorg te combineren” 
‘Zelf vind ik dat mantelzorg bij het leven en dus  
ook bij het werk hoort. Wij vormen met elkaar de 
samen leving en zijn een geheel. Als iemand in dat 
geheel zorg nodig heeft, geef je die. Dat vind ik 
vanuit de grond van mijn hart en daarom geef  
ik in mijn bedrijf bewust ruimte om werk en 
mantelzorg te combineren.’
Thijs Broekmans, eigenaar Bakkerij Broekmans

Resultaten inzet

Beeldvorming
Buzz on Tour
Werk combineren met mantelzorg: het moet  
de normaalste zaak van de wereld zijn! Met  
deze boodschap startte de ‘Werk&Mantelzorg 
Buzz on Tour’. Op een luchtige manier is de 
combinatie werk en mantelzorg in iedere 
provincie onder de aandacht gebracht. Bij  
de in totaal 25 haltes stapten 171 organisaties  
in. Zij zijn daarna zelf, of ondersteund door 
Werk&Mantelzorg, in hun eigen personeels
beleid met het thema aan de slag gegaan of,  
als ambassadeur, richting andere organisaties.  
Bij elke halte namen samenwerkingspartners 
(steun punten mantelzorg, werkgevers
organisaties of gemeenten) het stokje over;  
zij bereikten ook na de Buzz on Tour nieuwe 
werkgevers. Na de Buzz on Tour zijn nu alle  
G4 gemeenten met het thema aan de slag.

Versterken en Verlichten
Wij doen onderzoek en stimuleren andere 
partijen meer kennis te vergaren over factoren 
die van invloed zijn op de combinatie werk en 
mantelzorg. We werken samen met het SCP, 
Vrije Universiteit, Radboud Universiteit en de 
Hogeschool van Utrecht. In 2017 deden we 
onderzoek onder ruim 29.000 werknemers, 
waarvan 6.500 mantelzorgers, en, met Stichting 
ZZP Nederland, onder ZZP’ers. De uitkomsten 
zijn onder andere gepubliceerd in een eind
rapportage, de nieuwsbrief van ZZP Nederland 
en een factsheet voor zelfstandig ondernemers. 

Kennisplatform
Werk&Mantelzorg is een netwerkorganisatie  
en werkt nauw samen met overheden, ver
zekeraars, vakbonden en branche organisaties. 
Wij hebben veel ervaring opgedaan en kennis 
ontwikkeld over hoe te komen tot een mantel
zorg vriendelijke organisatie. Deze kennis ont
sluiten we in magazines, whitepapers, filmpjes 
en facsheets die, net als diverse tools, voor 
iedereen beschikbaar zijn op Kennisplatform 
www.werkenmantelzorg.nl. Het is compleet 
geactualiseerd en trok in 2017 58.000 unieke 
bezoekers. Op Social media heeft onze 
Facebookpagina 2.346 Likes, we bereiken op 
Twitter 2.027 volgers en hebben op LinkedIn 
contact met 327 groepsleden. Langs al deze 
kanalen werken we aan het agenderen van en 
het creëren van meer bewustwording rondom 
het thema werk en mantelzorg.

Bevindingen onderzoek  
onder ZZP’ers

Zelfstandigen zijn iets vaker mantelzorger  
(22%) dan werknemers (18%) in loondienst.

57% vindt een (zeer) slechte  
balans tussen werk en mantelzorg.

72% van de ZZP’ers met mantelzorgtaken  
heeft zorgen over de eigen financiële situatie.

44% van de ZZP’ers verwacht binnen 5 jaar  
te moeten zorgen  voor een naaste, terwijl maar 

27% daar ook rekening mee houdt.

Bevindingen onderzoek  
29.000 werknemers,  

waarvan 6.500 mantelzorgers

93% van de leidinggevenden geeft aan open te 
staan voor het gesprek. Als de situatie 

vervolgens bespreekbaar wordt gemaakt, leidt 
dat in 86% tot een goed resultaat. 

57% ervaart als oorzaak van moeite  
met de combinatie een tekort aan vrije tijd.

Het aantal mantelzorgers in de organisatie wordt 
door 40% van de leidinggevenden fors 

onderschat. 42% van de mantelzorgers geeft 
aan dat hun leidinggevende niet op de hoogte  

is van de mantelzorg die ze bieden.

Wat we hebben bereikt



We hebben de bakens flink verzet. De komende 
jaren willen we werk maken van het verbeteren van 
het huidige stelsel. Dat betekent in ons geval verder 
bouwen op een stevig fundament. Nog meer 
organisaties en gemeenten stimuleren richting  
de Erkenning, waarbij we gemeenten als ambas
sadeurs inschakelen. En nog meer werk gevers en 
werknemers opzoeken via ‘Buzz on Tour’ en 
informeren en inspireren met onze informatie
producten. Ontwikkelingen monitoren, via gedegen 
onderzoek, en met de resultaten de publiciteit 
zoeken en vinden. Hierbij rekenen we op breed 
partnership; met de overheid en sociale partners.

De combinatie werk en mantelzorg gaat over 
verschillende thema’s: cultuuraanpassing, bekend
heid met de huidige regelingen én het verder 
werken aan beter passende nieuwe regelingen en 
het toenemende belang van duurzame inzetbaar
heid. De overheid is, net zo goed als werkgevers, 
werknemers en partners in het sociaal domein, niet 
alleen verantwoordelijk voor deze thematiek, maar 
ook baatdrager. Werk&Mantelzorg kijkt ernaar uit 
ook de komende jaren bij te dragen aan het feit dat 
de combinatie werk en mantelzorg net zo 
vanzelfsprekend wordt als de combinatie werk en 
kinderen. Daar plukt iedereen de vruchten van!

Werk en mantelzorg:  
een vanzelfsprekende 
combinatie!

Blik op de toekomst

                                            www.werkenmantelzorg.nl


