
Behoud flexibiliteit  
uit de coronatijd
Hoe zorg je als werkgever dat je, ook in deze  
overgangsperiode, je medewerkers zo productief  
mogelijk houdt en overbelasting voorkomt?
Corona is van grote invloed geweest op alle  
werknemers, maar vooral op de medewerkers met 
mantelzorgtaken. De afgelopen twee jaar hebben bij 
werkende mantelzorgers hun sporen achtergelaten, 
zij hebben onder grote druk hun werk met zorgtaken 
gecombineerd en zijn ook emotioneel zwaarder  
belast. Ook werkgevers hebben het zwaar te  
verduren in deze (post)coronatijd. Nu veel coro-
namaatregelen, zoals het thuiswerkadvies, vrijwel 
voorbij zijn, vraagt dat opnieuw wat van werknemers 
én werkgevers. De versoepelingen roepen nieuwe 
onzekerheden op. Door het hoge ziekteverzuim in 
de zorg- en welzijnssector valt nog steeds veel  
dagbesteding en thuiszorg weg. Dit betekent  
meer druk op de mantelzorgers. 

Het goede behouden
Wat betekent dit voor jou als werkgever? Belangrijk is 
om het goede uit deze coronacrises te behouden,  
zoals het thuiswerken en flexibele werktijden. En de  
negatieve gevolgen, zoals het gebrek aan 'echt' con-
tact, achter ons te laten. Werk&Mantelzorg zocht dit 
nader uit en deed onderzoek onder haar panel om de 
overgang naar het ‘bijna’ normaal, zowel voor mantel-
zorgers als hun werkgevers, zo soepel mogelijk te laten 
verlopen.

Resultaten Peiling Werk&Mantelzorg Panel
 

Gevolgen corona voor werkende mantelzorgers

60% besteedt meer tijd aan mantelzorg dan voor  
corona. 65% ervaart een hogere emotionelebelasting.

Behoefte aan ondersteuning toegenomen

2 op de 3 (68%) heeft meer behoefte aan  
ondersteuning vanuit werkgevers bij de  
combinatie van werk en mantelzorg. 

Behoefte aan (nieuwe) afspraken
22% heeft behoefte aan (nieuwe) afspraken  
naar aanleiding van de coronacrisis.

meer tijd kwijt aan mantelzorgtaken 60%
toegenomen emotionele belasting 65%

‘Doordat zorg rondom de patiënt 
uitvalt komt er steeds meer op 
mijn schouders terecht’

Bron: Peiling onder het Werk&Mantelzorg Panel in januari 2022. Deelname door 
164 werkende mantelzorgers en 31 leidinggevenden/werkgevers. 
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Effecten corona op medewerkers  
met mantelzorgtaken
We zetten de meest voorkomende gevolgen van  
corona op privé en werk op een rijtje:

Privé (mantelzorg)
• De zorgvrager doet een groter beroep op de  

mantelzorger, doordat de sociale kring kleiner  
is geworden en door toegenomen eenzaamheid, 
angst, depressie en psychische klachten.

• Angst om zelf corona te krijgen en gevolgen  
hiervan voor de mantelzorg.

• Minder tijd voor zichzelf, minder ontspanning  
en afleiding mogelijk.

• Regelmatig (deels) en onverwachts wegvallen  
professionele zorg en dagbesteding.

• Wegvallen structuur.

Werk
• Thuiswerken en flexibiliteit.
• Onzekerheid over (nabije) toekomst.
• Er is (meer) online contact met cliënten  

en collega’s i.p.v. fysiek contact.
• Nieuwe protocollen en beschermingsmiddelen
• Steeds nadenken over nieuwe geldende  

maatregelen.
• Het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn.
• Hogere werkdruk door uitval collega’s.
• Er is minder werk en dus minder inkomsten.

Ga in gesprek
Corona heeft ons geleerd dat onder druk meer mogelijk 
is dan van te voren gedacht. We zijn massaal vanuit 
huis gaan werken. Vergaderen via Teams of Zoom 
blijkt goed te werken en spaart reistijd uit. Maar het 
gebrek aan live contact, de smeerolie voor een goed 
functionerend team, is een groot gemis gebleken.  
Een praatje bij de koffieautomaat met een collega 
geeft energie en levert soms meer informatie op dan 
gesprekken tijdens een vergadering. Het goede van de 
coronatijd behouden en inzicht krijgen in de behoef-
ten van de individuele medewerkers is een belangrijke 
opgave. Door een proactieve houding van leidingge-
venden en werkgevers én door oog te hebben voor de 
individuele behoeften van werknemers (met én zonder 
mantelzorgtaken) kan de pandemie een blijvend posi-
tief effect hebben. 

‘De druk van privé en werk is meer, omdat  
aan beide kanten aan je getrokken wordt’

‘De combinatie is niet veranderd,  
de intensiteit is hoger’



Goed om te weten
Veel werkende mantelzorgers willen graag de bestaan-
de afspraken behouden. Met name de flexibiliteit in 
werktijden en het thuiswerken gaf veel ruimte om de 
eigen tijd in te delen en daarmee het werk te combine-
ren met mantelzorgtaken. Ook was er meer begrip voor 
de werk-privécombinatie. Medewerkers kregen ver-
trouwen en eigen verantwoordelijkheid om het werk te 
doen en werden afgerekend op de klus in plaats van op 
de werkuren. Een nadeel van de coronatijd was wel dat 
werk en privé meer door elkaar zijn gaan lopen en het 
gevoel om altijd beschikbaar te zijn, is toegenomen. 

Mantelzorgers hebben een hogere drempel om weer 
naar het werk te gaan. Ze zijn bang om zelf besmet  
te raken en mogelijk uit te vallen of om de zorgvrager  
te besmetten. Het is van belang om met elkaar te  
bespreken wat er mogelijk is om veilig op het werk 
terug te keren. 

Tips voor leidinggevenden en werkgevers
1. (H)erken dat gemiddeld 1 op de 4 van jouw  

medewerkers mantelzorgtaken heeft.
2. Plan nu alvast een gesprek in om duidelijkheid  

te geven over hoe het werk er postcorona uit  
gaat zien.

3. Ga regelmatig in gesprek, vraag nadrukkelijk  
hoe het gaat en vraag door, ook naar privé.

4. Geef aandacht, toon interesse en luister  
zonder oordeel.

5. Wees alert op signalen van overbelasting.
6. Toon begrip en waardering.
7. Geef vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid.
8. Vraag wat de medewerker nodig heeft.
9. Beweeg mee en geef ruimte.
10. Denk mee over mogelijkheden voor de combinatie 

werk en mantelzorg.
11. Informeer de medewerker over de mogelijkheden 

van ondersteuning op het werk of in de  
zorgsituatie en wijs zo nodig door.

12. Maak heldere afspraken, leg deze vast  
en evalueer periodiek.

Meer info en praktische tools:
www.werkenmantelzorg.nl

‘Er is vanuit de organisatie meer oog voor  
‘zorg’ gekomen als gevolg van corona’

‘Het is meer geaccepteerd dat men  
plaats en tijd onafhankelijk kan werken’

http://www.werkenmantelzorg.nl

