
»Nooit verwacht dat  
            het verzuim zó  
       zou dalen!«

AAN DE SLAG!
Aandacht voor mantelzorg levert een win-win 
situatie op, voor werkgever én werknemer. 
Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 
draagt bij aan een organisatiecultuur waarin 
werknemers met mantelzorgtaken de moge-
lijkheid hebben betaald werk met zorgtaken 
te combineren. Uw voordelen zijn in vooraf-
gaande voorbeelden weergegeven. Naast  
de financiële voordelen, zijn er ook vanuit 
goed werkgeverschap en maatschappelijke 
ontwikkelingen argumenten genoeg om  
met dit thema aan de slag te gaan.  
Het ontwikkelen van een ‘mantelzorgvrien-
delijke organisatie’ begint met bewustwording 
binnen de gehele organisatie: wat is mantel-
zorg, wie zijn de collega’s met mantelzorgtaken, 
wat hebben zij nodig en wat kunnen wij als 
werkgever kosteloos bieden?  

Op de website www.werkenmantelzorg.nl 
vindt u informatie, praktische instrumenten, 
goede voorbeelden en tips om te komen tot 
een mantelzorgvriendelijke organisatie.  
De praktische instrumenten bestaan onder 
andere uit een HR-visie, een handleiding 
waarin beschreven staat hoe u een project 
kunt uitvoeren, een volledig geautomatiseerd 
onderzoek, middelen voor het uitvoeren van 
een bewust wordingscampagne (posters, 
informatie  brochures, banners en kaarten)  
en een workshop voor leidinggevenden. 
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DIT LEVERT HET OP!
Goed werkgeverschap is een succesfactor, 
waarmee organisaties zich kunnen onder-
scheiden van andere organisaties. Voor werk-
gevers loont het om aandacht aan het thema 
mantelzorg te besteden. Uit onderzoek  
(Carers UK) blijkt dat:
– Verzuimkosten aanzienlijk verminderen.
–  De productiviteit stijgt en kwaliteit van de 

werkzaamheden verbetert. 
–  Uw bedrijf aantrekkelijker wordt om  

voor te werken (belangrijk in een krappe  
arbeidsmarkt).

–  Waardevolle medewerkers behouden  
blijven. 

–  Er minder verloop is waardoor u minder 
kosten maakt voor o.a. werving van nieuwe 
medewerkers. 

De grootste groep mantelzorgers is tussen de 
45 en 65 jaar. Bijna de helft van hen zegt het 
zwaar te vinden om een baan met zorgtaken 
te combineren (zeker als ze ook kinderen 
hebben). Door deze belasting te verminderen 

of te voorkomen wordt het risico op uitval  
verminderd. Dit heeft een positief effect voor 
de mantelzorger en de zorgbehoevende en  
uiteraard ook voor u als werkgever, omdat  
u voor minder hoge kosten komt te staan. 
Daarnaast hebt u er als werkgever profijt  
van als uw mensen werk en zorg in balans 
hebben. In deze folder geeft Werk&Mantelzorg 
twee voorbeelden wat aandacht voor dit thema u 
financieel kan opleveren.

VERZUIM EN MANTELZORG
U bespaart per dag € 200  als u voorkomt dat 
een medewerker zich ziek meldt. Gemiddeld 
is het verzuimpercentage in Nederland van 
medewerkers tussen de 45 en 65 jaar 5,4%. 
Uw verzuimkosten kunnen per jaar dus aardig 
oplopen. Naast de brutoloonkosten die u bij 
ziekte doorbetaalt, moet u ook denken aan de 
kosten van arbodienstverlening, productiever-
lies en het betalen van vervangend personeel. 

Informatie voor de directie

VOORBEELD
Stel u bent directeur van een bank in Utrecht 
met 200 medewerkers waarvan 150 tussen 
de 45 en 65 jaar. De totale loonsom is ruim  
€ 7.000.000. Uitgaande van het gemiddelde 
ziekteverzuimpercentage van deze groep 
(5,4%) zijn de totale verzuimkosten voor uw 
bedrijf ruim € 378.000 (kosten vervanging, 
productieverlies, arbodienstverlening,  
verzuimbegeleiding). 

Als één op de zes medewerkers van deze  
150 mantelzorger is, heeft u circa 25 mantel-
zorgers in uw bedrijf. Bijna 40% vindt de 
combinatie zwaar en loopt kans om uit te 
vallen. Door mantelzorg aandacht te geven 
kunt u voorkomen dat de medewerkers  
zelf ziek worden. U kunt bijna € 19.000 aan 
verzuimkosten op jaarbasis besparen!

VERLOOP EN MANTELZORG
Eén op de tien mantelzorgers stopt met  
werken of gaat (tijdelijk) minder werken, 
omdat hij of zij betaald werk en zorgtaken 
niet meer weet te combineren. Verloop van 
medewerkers kost organisaties gemiddeld  
€ 15.000 à € 20.000 per vacature. Deze kosten 
bestaan uit: daling van de productiviteit na 
opzeggen van de baan, de kosten van (tijde-
lijke) vervanging, voor werving en selectie 
en het inwerken van een plaatsvervanger. 

Veel mantelzorgers werken in deeltijd,  
zodat zij de zorg kunnen combineren met 
het werk. Om in een krappe arbeidsmarkt 
medewerkers te verleiden meer uren te 
werken is ook aandacht voor hun mantel-
zorgtaken essentieel. 

VOORBEELD
Stel u bent directeur bij een gemeente  
in Gelderland waar 300 mensen werken  
met een gemiddeld bruto jaarsalaris van  
€ 40.000. U heeft 25% overige personeels-
kosten (extra bonus, verzekeringen, pensioen-
kosten e.d.). Uw totale personeelskosten 
komen op € 50.000 per medewerker per 
jaar. Bij een verloop van 6% vertrekken er 
elk jaar 18 mensen. De kosten per vertrek-
kende medewerker zijn ruim € 25.000. 

Als één op de zes medewerkers mantel-
zorgtaken heeft, zijn dat 50 medewerkers. 
Als gemiddeld één op de tien mantelzorgers 
stopt met werken zijn dat vijf medewerkers. 
De vertrekkende mantelzorgers kosten uw 
organisatie dus ruim € 125.000 in het jaar 
dat zij vertrekken.

MANTELZORGERS

Mantelzorgers zorgen langdurig 

en/of intensief en onbetaald voor 

een chronisch zieke, gehandicapte 

of hulpbehoevende partner, kind, 

ouder vriend of buur.

MAAK WERK van mantelzorg!

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.


