
Social posts, over de combinatie werk en mantelzorg. 
 
Alle posts zijn geïnspireerd op het bespreekbaar maken van het combineren van werk 
met mantelzorgtaken. Vanaf de Dag van de Mantelzorg start de landelijke campagne 
van de overheid “Deel je zorg” rondom werknemers met mantelzorgtaken.  
Op 10 november zou je aan je posts ook #Dagvandemantelzorg kunnen toevoegen. 
 
Facebook versie 1 
 
Tekst  
Werk en mantelzorg combineren is de normaalste zaak toch? #maakhetbespreekbaar 
#mantelzorgpraaterover #praaterover #Deeljezorg @Werk&Mantelzorg @MantelzorgNL 
@Jong en Veer  
 
Link  
Trailer De Groot  
Trailer Groenoord 
 
Facebook versie 2 
 
Tekst  
Mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar maken voorkomt verzuim én vergroot de loyaliteit 
van de werknemer. #maakhetbespreekbaar #mantelzorgpraaterover #praaterover 
@Werk&Mantelzorg #Deeljezorg @MantelzorgNL @Jong en Veer 
 
Link 
Trailer De Groot 
Trailer Groenoord 
 
Facebook versie 3 
 
Tekst 
 
Thuis goed betekent op het werk goed. Zó regelt Almere de combinatie werk en mantelzorg. 
De normaalste zaak van de wereld toch? 
#maakhetbespreekbaar #mantelzorgpraaterover #praaterover #Deeljezorg 
@Werk&Mantelzorg @MantelzorgNL 
 
Link 
Trailer Almere 
 
 
Linkedin versie 1 
Werken én mantelzorgen mogelijk maken hoort bij goed werkgeverschap. 
1 op de 4 werknemers heeft mantelzorgtaken. Maar niet iedereen bespreekt het op het 
werk, uit schaamte of omdat ze niet weten hoé dit te doen. Een leidinggevende kan een 
voorzet geven en openheid creëren. Voorkòm verzuim, maak het bespreekbaar. 
@Werk&Mantelzorg @MantelzorgNL @Jong en Veer  
 
Link  
Trailer De Groot 
Trailer Groenoord 
 
#maakhetbespreekbaar #Deeljezorg  
#praaterover #mantelzorgpraaterover 

https://youtu.be/xVBTriPYTds
https://youtu.be/tGI9ky2LpZ4
https://youtu.be/xVBTriPYTds
https://youtu.be/tGI9ky2LpZ4
https://youtu.be/MPWrbPWhffE
https://youtu.be/xVBTriPYTds
https://youtu.be/tGI9ky2LpZ4


Linkedin versie 2 
“Wat mantelzorgen precies inhoudt realiseer je je pas later.” Als iemand vastloopt wordt er 
over gepraat. Hoe voorkom je verzuim en maak je mogelijk dat een werknemer met 
mantelzorgtaken dit kan combineren? Bij de gemeente Almere doen ze het zó. 
@Werk&Mantelzorg @MantelzorgNL  
 
Link 
Trailer Almere 
 
#maakhetbespreekbaar #Deeljezorg  
#praaterover #mantelzorgpraaterover 
 
 
YouTube  
 
Tekst  
Combineer jij werk en mantelzorg? 
 
Description  
Werk en mantelzorgen mogelijk maken hoort bij goed werkgeverschap. 
Het kan iedereen overkomen. Vroeg of laat hebben we er allemaal mee te maken. 
Maak het bespreekbaar, voorkom verzuim.  
 
#maakhetbespreekbaar  
#werkenmantelzorg 
#mantelzorgpraaterover  
#praaterover  
#Deeljezorg  
 
Trailer De Groot 
Trailer Groenoord 
Trailer Almere 
 
YouTube  
 
Tekst  
Combineer jij werk en mantelzorg? 
 
Description 
1 op de 4 werknemers combineert werk en mantelzorg. Maar niet iedereen bespreekt het op 
het werk, omdat ze het privé vinden, omdat ze niet weten dat je op het werk afspraken kunt 
maken, en uit schaamte omdat ze niet weten hoe dit te doen. Een leidinggevende kan een 
voorzet geven en een werknemer kan ziekteverzuim voorkomen. Daarom vooral nu: Maak 
het bespreekbaar, deel je zorg.  
 
#maakhetbespreekbaar  
#werkenmantelzorg 
#mantelzorgpraaterover  
#praaterover  
#Deeljezorg  
 
Trailer Groenoord 
Trailer De Groot 
Trailer Almere 
 

https://youtu.be/MPWrbPWhffE
https://youtu.be/xVBTriPYTds
https://youtu.be/tGI9ky2LpZ4
https://youtu.be/MPWrbPWhffE
https://youtu.be/tGI9ky2LpZ4
https://youtu.be/xVBTriPYTds
https://youtu.be/MPWrbPWhffE


Twitter versie 1: 
 
Tekst  
1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorg. En dat worden er meer. Werk jij al 
mantelzorgvriendelijk? @WerkMantelzorg @mantelzorgnl @Jong_en_Veer #Deeljezorg 
#maakhetbespreekbaar 
 
Tekst 
Werk en mantelzorg combineren bespreken voorkomt verzuim. Maak het bespreekbaar, 
deel je zorg. @WerkMantelzorg @mantelzorgnl @Jong_en_Veer #Deeljezorg 
#maakhetbespreekbaar 
 

Trailer Groenoord 
Trailer De Groot 
 
Twitter versie 2: 
 
Tekst  
Hoe bespreek en regel je de combinatie van werken en mantelzorgtaken? Bij de gemeente 
Almere doen ze het zó @Almere @WerkMantelzorg @mantelzorgnl #Deeljezorg 
#maakhetbespreekbaar 
 

Trailer Almere 

https://youtu.be/tGI9ky2LpZ4
https://youtu.be/xVBTriPYTds
https://youtu.be/MPWrbPWhffE

