
Op 10 november is het de landelijke Dag van  

de Mantelzorg, een mooie gelegenheid om het thema 

werk en mantelzorg (weer) onder de aandacht te 

brengen in jouw organisatie. En om mantelzorgers  

in het zonnetje te zetten. Dit kan op vele manieren.  

Aandacht en steun is belangrijker dan ooit.  

Organiseer een klein gebaar dat vaak groots  

gewaardeerd wordt. Hieronder vind je inspiratie!

Inspiratiekaart

10 tips voor  
de Dag van de 
Mantelzorg  

 
 Wij staan achter mantelzorg-

vriendelijk werken!
 Laat via het intranet en/of de website zien dat 

je waarde hecht aan mantelzorgvriendelijk 
werkgeverschap en solidair bent met werken-
de mantelzorgers. Plaats informatie over het 
combineren van werk en mantelzorg, bijvoor-
beeld een artikel of een poll. Of neem in het 
interne bedrijfsblad en/of de nieuwsbrief een 
item op over mantelzorg.

 Maak ondersteuning 
 toegankelijk 
 Geef de mantelzorgers uit jouw 
 organisatie de gelegenheid om op 10  

november (onder werktijd) deel te nemen 
aan activiteiten georganiseerd door lokale 
mantelzorgorganisaties. Of organiseer een 
vragenuur voor werkende mantelzorgers en 
vraag een lokale mantelzorgorganisatie om 
met een informatiestand in de kantine of de 
hal te komen staan. Dit kan natuurlijk ook op 
een andere dag in de week van 10 november. 
Of je kunt hen vragen om informatiemateri-
aal, zodat je dit binnen jouw organisatie kunt 
verspreiden. 
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 Wandelen: vitamine G  

(groen) voor mantelzorgers 
 Tijdens een wandeling ontstaat er veel ge-

makkelijker een persoonlijk gesprek. En het 
is een mooie gelegenheid om er echt even 
tussenuit te zijn: frisse lucht én de benen 
strekken. Minters Mantelzorg van gemeente 
Vlaardingen verzon de leuke naam: vitamine 
G (groen) voor mantelzorgers. Handvat nodig 
om lopend het gesprek op gang te brengen? 
Kijk hier

 
 Goodiebag, verwenpakket  

of speciale VVV Cadeaukaart
 Je kunt zelf iets samenstellen of kijken  

welke samenwerking MantelzorgNL heeft 
met partijen die hun producten een “Dag van 
de Mantelzorg-sausje” hebben gegeven.  
Kijk hier voor alle suggesties

 
 Een lidmaatschap van 
 MantelzorgNL 
 Om cadeau te geven: Een jaar lang lid van 

MantelzorgNL! Dit bestaat uit een jaar 
lang het magazine Mantelzorger, specials, 
nieuwsbrieven, én gratis advies van de Man-
telzorglijn. Daarnaast 4 uur juridisch advies. 
Lees meer

 
 Oproep aan mantel- 

zorgers: Deel je zorg 
 Mantelzorgers zien zichzelf vaak niet zo, 

waardoor het verborgen blijft met alle  
gevolgen van dien. Met kant-en-klaar  
materiaal én tools uit de toolkit van VWS  
kun je mantelzorgers informeren en  
enthousiasmeren om hun zorg te delen.  
Bekijk de Toolkit VWS

 De Werk&Mantelzorg Monitor 
 De Werk&Mantelzorg Monitor is een  

bewustwordingstool, waarbij inzichten 
worden opgehaald over de combinatie van 
werk en mantelzorg in jouw organisatie. De 
Monitor bevat naast vragen ook informatieve 
video’s, tips en doorverwijzingen naar tools. 
Hierdoor wordt binnen de organisatie direct 
bewustwording gecreëerd en handvaten ge-
boden om de combinatie van werk en mantel-
zorg beter mogelijk te maken. Lees meer

 
 Stuur een kaartje 
 of bloemetje
 Een kaartje is een klein, maar fijn  

gebaar om een collega een hart onder de 
riem steken. En het is online zo gepiept!  
Een persoonlijke boodschap op de kaart  
doet goed. Roep vooral ook collega’s en  
leidinggevenden op om dit te doen.

 
 Relaxmomentje op het werk
 Organiseer op 10 november een lunch, 

stoelmassage, theatervoorstelling of ander 
relaxmoment voor werkende mantelzorgers 
en sta even stil bij de combinatie van werk en 
mantelzorg op deze speciale dag.
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 (Online) workshop  

of bijeenkomst 
 Organiseer een (online) meeting  

waarin mantelzorgers onderling  
informatie over ondersteuning, ervaringen en 
tips kunnen uitwisselen. Extra leuk maak je het 
door deelnemers te verrassen met een lunch 
(pakketje), high tea of koffiearrangement.
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Meer info
www.werkenmantelzorg.nl

https://www.werkenmantelzorg.nl/kennisbank/de-wandeling/
Https://www.mantelzorg.nl/dag-van-de-mantelzorg/
https://www.mantelzorg.nl/professionals/collectief-lidmaatschap/
https://www.werkenmantelzorg.nl/kennisbank/vws-campagne-deel-je-zorg-op-de-werkvloer/
https://www.werkenmantelzorg.nl/kennisbank/monitor/
www.werkenmantelzorg.nl

