
MAAK WERK  
VAN MANTELZORG!
PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende



Maak werk van  
MANTELZORG!

1 op de 6 werknemers combineert een baan met zorg voor  

een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een 

hulpbehoevende ouder. Dit aantal zal gaan groeien omdat 

werknemers meer en langer doorwerken om de vergrijzing op 

te vangen. In de toekomst wordt de zorg door minder mensen 

geleverd en (oudere) mensen blijven langer thuis wonen. Ook u 

en uw medewerkers kunnen te maken krijgen met langdurige 

zorgtaken voor een naaste. Om deze taakcombinatie mogelijk 

te maken is een mantelzorg vriendelijke organisatiecultuur 

essentieel. 

Voor werkgevers loont het om aandacht te besteden aan 

mantelzorg. Uit internationaal onderzoek (Carers UK) blijkt  

dat verzuimkosten daardoor aanzienlijk verminderen. 

De productiviteit en werkkwaliteit stijgen omdat mensen meer 

gemotiveerd en minder stressvol werken. Bovendien bespaart 

u op de kosten van het vertrek van een mantelzorgende 

medewerker. Denk aan kosten voor (tijdelijke) vervanging, 

werving- en selectiekosten en inwerkkosten. 

Heeft u één of meer werkende mantelzorgers in uw team? 

Waarschijnlijk wel. Dan loont het om de combinatie van werk en 

mantelzorg bespreekbaar te maken op de werkplek.  Dit is in 

het belang van werkgever en werknemer.

    

KOENRAAD VAN ’T LAND 37 JAAR

Koenraad is directeur en heeft te maken met 
opdrachtgevers met wie hij een contract heeft. 
Daaraan is hij gebonden. ‘Projectleider Maarten heeft 
recht op zorgverlof omdat zijn vrouw borstkanker 
heeft en chemotherapie ondergaat. Hij werkt aan een 
project dat over drie maanden af moet zijn. Ik ben 
verantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat én voor  
de werknemers. Ik besloot het met Maarten te 
bespreken. Samen zijn we tot een bevredigende 
oplossing gekomen. We hebben flexibele werktijden 
ingevoerd én dat naar de klant gecommuniceerd. 
Zo konden we garanderen dat het werk op tijd 
afkwam. De klant had daar veel waardering voor. 
De afronding van het project komt niet in gevaar.’ 
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WERKENDE MANTELZORGERS

Mantelzorgers zorgen langdurig en/of intensief en 
onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende partner, kind, ouder vriend of buur.  
De grootste groep is tussen de 45 en 65 jaar oud. Bijna 
40% voelt zich matig tot zwaar belast; zij lopen een groot 
risico uit te vallen door ziekte, oververmoeidheid of stress.  
Eén op de tien voelt zich genoodzaakt te stoppen met 
werken om fulltime te kunnen zorgen. Of gaat (tijdelijk) 
minder werken. Terwijl veel mantelzorgers werk als zeer 
waardevol beschouwen. Als bron van inkomsten en als 
afleiding van de vaak intensieve zorg.

EEN DIRECTEUR 
AAN HET WOORD!
EEN DIRECTEUR 
AAN HET WOORD!

MANTELZORGERs?



FLEXIBELE  
MAATWERKOPLOSSINGEN
Verlofregelingen alleen bieden in veel gevallen onvoldoende 
soelaas voor langdurige mantelzorgtaken. Dan zijn flexibele 
maatwerkoplossingen gewenst zoals:

• Aangepaste werktijden: Vroeger of juist later  
beginnen (bloktijden), een langere pauze en werken  
op andere tijden.

• Meer werken in minder dagen: Waardoor werknemers 
een dag(deel) vrij hebben in de week.

• Jaarafspraken: In bepaalde periodes meer of minder 
uren maken dan contractueel is afgesproken. 

• Jobrotation: Tijdelijk of permanent van baan wisselen 
met iemand anders.

• Jobsharing: Samen met iemand anders een baan delen.  
• Thuiswerken en telewerken: De mogelijkheid om thuis 

of onderweg te werken. 
• Overuren sparen: Uren opnemen bij onverwachte 
 zorg-situaties.

Daarnaast kunt u met mantelzorgers samen praktische  
afspraken maken over: 

• Gelegenheid om op het werk privé te bellen: Met thuis 
of met instanties. 

• Telefonisch bereikbaar mogen zijn tijdens werktijd. 
• Mogelijkheid om afspraken met bijvoorbeeld 
 behandelaars in werktijd te plannen. 
• Tijdige aankondigingen als roosters veranderen,  

overwerk noodzakelijk is of trainingen/werkzaamheden 
verder weg plaatsvinden. 

WETTELIJKE VERLOFREGELINGEN  
Elke werknemer kan een beroep doen op verlofregelingen. 
Let op: Er kunnen afwijkende voorwaarden gelden in de 
eigen CAO of in aanvullende afspraken op de CAO. 
In mantelzorgvriendelijke organisaties worden 
verlofregelingen actief aan werknemers aangeboden. 

• Calamiteitenverlof 
 Is bedoeld voor noodsituaties waarop werknemers direct 

moeten reageren. De werkgever betaalt het salaris door.
• Kortdurend zorgverlof 
 Werknemers kunnen maximaal 10 dagen zorgverlof 

krijgen met doorbetaling van tenminste 70% van het 
loon. Zij kunnen het verlof aaneengesloten opnemen  
of verspreid over een langere periode. Het verlof is 

 maximaal twee keer het aantal uren dat de werknemer 
per week werkt. 

• Langdurend verlof
 Per jaar kan maximaal zes maal de wekelijkse 
 arbeidsduur opgenomen worden voor (langdurige) 

hulp. Werknemers gaan in een aaneengesloten periode 
of verspreid over een langere periode in deeltijd werken 
en ontvangen alleen inkomen voor de gewerkte uren. 

• Wet flexibel werken 
 Werknemers kunnen op grond van de Wet Flexibel  

Werken flexibiliteit krijgen in werktijden en werkplek  
en kunnen eerder een verzoek om korter of langer te 
werken indienen. 

Ondersteunings  
MOGELIJKHEDEN Voor opnemen van  

verlof is altijd toestemming 

van de werkgever nodig.  

Meer informatie over de 

voorwaarden waaronder 

mensen gebruik kunnen 

maken van de verlof 

regelingen vindt u in uw 

eigen CAO. Of informeer  

bij de afdeling  

Personeelszaken 

Meer overheidsinformatie 

vindt u op: 

www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/verlof-en-

vakantie
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Stel de werk/privé (werk/zorg) balans aan de orde tijdens 
een werk- of teamoverleg 
Wat is mantelzorg? Welke ondersteuning biedt deze 
organisatie? Benoem in zo’n overleg de visie of het beleid 
van uw organisatie rondom werk en mantelzorg. 

Hoeveel mensen in uw team combineren  
werk en mantelzorg? 
Onderzoek hoeveel medewerkers in uw team werk  
en mantelzorg combineren. Werk&Mantelzorg heeft  
daarvoor instrumenten ontwikkeld die u op de website 
www.werkenmantelzorg.nl kunt vinden.

Leer mogelijke signalen van mantelzorgers herkennen
Veel voorkomende signalen die op mantelzorg duiden 
herkent u als medewerkers: 
• Vaak enkele dagen vrijnemen (in plaats van een 
 aan eengesloten vakantieperiode).
• Regelmatig telefoneren in de pauze.
• Zelden vrije dagen kunnen wisselen of kunnen overwerken.
• Nooit meegaan met een uitstapje, borrel of heidag.
• Vermoeidheidsverschijnselen vertonen (stress, burnout) 

en zich regelmatig ziekmelden.

Ga (individueel) in gesprek met de mantelzorgers in uw team  
Zo krijgt u zicht op de knelpunten en behoeften van 
mantelzorgende medewerkers. Neem daarbij de volgende 
aandachtspunten mee:
• Realiseer u dat medewerkers het lastig kunnen vinden 

om hun privé-situatie te bespreken op het werk. 
 Hoewel dat een wederzijds belang is. 
• Benoem samen knelpunten die de combinatie werk en 

mantelzorg in de weg staan.
• Zoek samen naar oplossingen die in het belang zijn van 

zowel de mantelzorger als de organisatie, de klanten 
en de collega’s. 

• Bepaal samen hoe de wettelijke verlofregelingen het 
best toegepast kunnen worden. 

• Betrek de medewerker bij eventuele dilemma’s en 
maak hem of haar medeverantwoordelijk voor het vinden 
van (flexibele) maatwerkoplossingen. Flexibiliteit werkt 
van twee kanten: geven en nemen. 

• Maak duidelijke afspraken over het resultaat.
• Stel een proefperiode voor om te experimenteren.
• Maak een evaluatieafspraak om te zien of de oplossing 

voor beide partijen werkt. 

Samen met de afdeling Personeelszaken kunt u werken 
aan een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 
Personeelszaken schrijft meestal voor welke 
randvoorwaarden gelden voor regelingen binnen de 
organisatie en hoe de leidinggevende binnen die kaders  
de eigen medewerkers kan steunen en faciliteren. 
Onderstaande aandachtspunten kunnen u hierbij helpen.  

Stel u op de hoogte van wettelijke verlofregelingen in de CAO 
Waar kunnen uw werknemers een beroep op doen? Is deze 
informatie ook op een laagdrempelige wijze beschikbaar 
voor de medewerkers?  

Informeer bij Personeelszaken naar specifieke regelingen
Zijn er binnen uw organisatie specifieke regelingen 
getroffen omtrent werk/privé of werk/zorg en zijn deze 
regelingen ook van toepassing op mantelzorgers? 

MANTELZORGVRIENDELIJK
Personeelsbeleid

Wat is mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid?

Als er voor medewerkers voldoende mogelijkheden  
bestaan om hun betaalde werk goed te combineren met 
mantelzorg-taken, is er sprake van mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid. Dat begint met het bespreekbaar maken 
van het onderwerp in de hele organisatie: wat is mantel-
zorg, heb ik collega’s met mantelzorgtaken, of ben ik zelf 
mantelzorger? 

Daarnaast passen mantelzorgvriendelijke organisaties 
verlofregelingen actief toe, maar vaak is dat niet voldoende. 
Want elke zorgsituatie is anders en vraagt om maatwerk 
oplossingen. Dit zijn aanvullende flexibele werkafspraken 
om werk en privé beter te kunnen combineren. Ga daarover 
het gesprek aan met de mantelzorgers in uw organisatie.
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LIESBETH NOORDHOF 47 JAAR

Liesbeth is teamleider in een verzorgingshuis. 
Drie weken geleden werd een van haar medewerkers, 
Anja, gebeld op haar werk. Haar moeder had een lichte 
beroerte gehad. Anja moest direct naar huis. 
De volgende morgen was ze er alweer. Haar moeder 
kon thuis verzorgd worden. Eén probleem: de thuiszorg 
medewerker komt pas als Anja al naar haar werk is. 
Gelukkig kan de buurvrouw in de tussentijd bij haar 
moeder zijn. Anja wil graag werken en de afdeling is 
toch al onderbezet. ‘Je moet samen naar een oplossing 
zoeken. Begrip en belangstelling kunnen al helpen. 
Verder zal Anja voorlopig vier korte ochtenden werken in 
plaats van drie lange en de rest van de dag naar haar 
moeder gaan.’  

Communiceer indien nodig helder over de afspraken  
die gemaakt zijn
Zo weten collega’s, andere afdelingen en eventuele klanten 
hoe zaken geregeld zijn. Uitleg creëert bovendien begrip en 
acceptatie . 

Wek niet de schijn van willekeur 
Koppel naar Personeelszaken terug welke ‘experimenten’ 
er lopen die wellicht van belang zijn voor het personeels 
beleid als geheel. Ook andere leidinggevenden en 
mantelzorgers kunnen van uw maatwerkoplossingen leren. 

Besteed standaard aandacht in functionerings- 
gesprekken aan de werk/privé balans 

Maak gebruik van in- en externe ondersteuning
Wijs werkende mantelzorgers op individuele ondersteuning 
van bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijkwerk of een 
arbodeskundige. Of organiseer een spreekuur voor 
werkende mantelzorgers met behulp van het Steunpunt 
Mantelzorg in de buurt. Ook de inzet van een 
mantelzorgmakelaar behoort tot de mogelijkheden.

Tot slot: Als leidinggevende kunt u mantelzorgers ook 
door verwijzen naar bijvoorbeeld een Steunpunt Mantelzorg 
in de buurt voor informatie, emotionele steun en praktische 
hulp. 

Veel mantelzorgers willen geen hulp van derden  
vragen omdat zij zich zelf verantwoordelijk voelen. 
Uw bemiddeling kan hen helpen om dat toch te doen.

EEN TEAMLEIDER 
AAN HET WOORD!
EEN TEAMLEIDER 
AAN HET WOORD!
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MANTELZORGERs?



    

IJSBRAND JANSE 34 JAAR

‘Je kunt wel alle informatie over mantelzorg aan 
alle medewerkers bekend maken, maar dan ben 
je er nog niet. Mensen gaan pas op zoek naar 
informatie als ze die nodig hebben. Wij hebben 
een intranet, waarop we alle informatie zetten en 
dan kunnen medewerkers dat zelf bekijken. 
Verder zorgen wij ervoor dat niet alleen 
Personeelszaken maar ook alle leidinggevenden 
goed geïnformeerd zijn over de verlofregelingen 
en het beleid.’  EEN MEDEWERKER P&O

AAN HET WOORD!
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MANTELZORGERs?
DIT MATERIAAL IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET  
EUROPEES SOCIAAL FONDS EN STICHTING INSTITUUT GAK

EEN MEDEWERKER P&O
AAN HET WOORD!

Meer informatie
Lees de inspirerende verhalen van mantelzorgers en hun  

(werk)oplossingen op www.mantelzorgportretten.nl

Kijk op www.werkenmantelzorg.nl voor instrumenten en  

praktische tips over hoe u een mantelzorgvriendelijke organisatie als  

leidinggevende kunt ondersteunen. 

Kijk op www.mezzo.nl voor allerlei ondersteuningsmogelijkheden voor 

mantelzorgers en adressen van organisaties die daarbij kunnen helpen.

Blijf op de hoogte! Volg ons op: 

www.facebook.com/werkenmantelzorg 

www.twitter.com/WerkMantelzorg

INITIATIEFNEMERS
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