
Werkende  
mantelzorgers

Mantelzorgen ‘onder de pet’
Werkende mantelzorgers willen het liefst blijven werken, 

ook als ze zorgen voor mensen in hun omgeving.  

Vanwege het inkomen, maar ook omdat het werk leuk is, 

structuur geeft en helpt om afstand te nemen van de zorg. 

Maar als de zorg omvangrijker wordt en/of langer duurt, 

kan de combinatie van werken en zorgen problemen op 

gaan leveren. Praten over privéproblemen is binnen veel 

organisatieculturen niet gebruikelijk en wordt gezien  

als ‘slecht voor je carrière’. Mantelzorgers houden daarom 

hun zorgtaken vaak zo lang mogelijk ‘onder de pet’.  

De meeste werknemers lossen de zorgsituatie in eerste  

instantie liever zelf op door het opnemen van regulier 

verlof. Pas als het echt niet meer gaat stappen ze naar hun 

direct leidinggevende om een oplossing te zoeken. 

Flexibel maatwerk
Omdat wettelijke verlofregelingen niet altijd voldoende 

soelaas bieden, besluit een op de tien mantelzorgers om 

tijdelijk of structureel minder te gaan werken. Dat geeft  

natuurlijk meer ruimte voor de zorgsituatie, maar voor 

beide partijen zitten er ook nadelen aan. De werknemer 

leidt inkomensverlies – soms tijdelijk, maar in veel gevallen 

permanent - en de werkgever moet anderen inschakelen 

voor de vrijgekomen uren. Die uitval zou in veel gevallen  

te voorkomen zijn als werkgever en werknemer eerder om 

de tafel gaan zitten om individuele oplossingen op maat  

te zoeken. In 2007 maakte een kwart van de mantelzorgers 

individuele afspraken met de werkgever over zaken als  

flexibele werktijden, thuiswerken of aanpassing van  

de werkzaamheden. Soms biedt de werkgever ook onder- 

steuning in de vorm van thuiszorg of van een mantelzorg-

makelaar die de zorgsituatie beter op de rails zet. 

Winst voor alle partijen
Werkgevers zijn aanvankelijk vaak huiverig voor het bieden 

van flexibel maatwerk. Terughoudendheid tegenover 

privézaken van hun medewerkers en angst voor mogelijk 

misbruik spelen daarbij een rol. De ervaring van bedrijven 

en instellingen die ernst maken met ‘mantelzorgvriendelijk 

personeelsbeleid’ leert dat die vrees ongegrond is. Op korte 

termijn is het voor werkgevers soms even puzzelen, maar  

op langere termijn levert het winst op voor alle partijen.  

De verzorgde vaart er wel bij, de mantelzorger kan de zorg- 

taken vervullen, met minder risico voor eigen gezondheid  

en arbeidscarrière. De werkgever heeft minder verzuim en 

Actief op de arbeidsmarkt én actief in de zorg voor iemand in de naaste omgeving is 

voor steeds meer werknemers een dagelijkse realiteit. Door de vergrijzing zal het aantal 

werkende mantelzorgers nog verder stijgen. Toch geldt mantelzorg op de werkvloer  

nog te vaak als een privékwestie. 

Mantelzorgers met specifieke ondersteuningsvragen
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verlies aan productiviteit en houdt er doorgaans een super-

gemotiveerde medewerker aan over. Daarnaast gaan er  

op de arbeidsmarkt geen arbeidskrachten verloren die in  

het licht van de toenemende vergrijzing broodnodig zijn. 

Cultuuromslag
Basisvoorwaarde voor het soepel combineren is een open  

cultuur binnen organisaties. Werkgevers en werknemers  

dienen open te zijn over privé-omstandigheden.

 

In veel bedrijven en instellingen vraagt dat om een hele  

omslag, maar er zijn ook instrumenten nodig en ‘good  

practices’. Op dit gebied komt steeds meer materiaal beschik-

baar. Grote instellingen en bedrijven kunnen hier zelf mee 

aan de slag. Voor kleinere werkgevers is inbedding in een 

lokaal project onmisbaar. Hier is een belangrijke rol voor de 

gemeente weggelegd. 

Wat kan de gemeente doen?
Vanuit haar regiefunctie kan de gemeente het thema  

mantelzorg en arbeid maatschappelijk agenderen en bedrijfs-

leven, ondernemersverenigingen, werknemersorganisaties  

en ondersteuningsorganisaties bij elkaar brengen in een 

lokaal netwerk. 

Daarnaast kan een gemeente:

* Faciliteren bij de uitvoering van een lokaal project Werk  

en mantelzorg bij ondersteuningsorganisaties. Een goed 

voorbeeld hiervan is het lokale traject Mantelzorg en Arbeid 

in Twente dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 – Brede agendering op startconferentie voor bedrijven.

 –  Benaderen bedrijven, industriële kringen en 

ondernemersverenigingen.

 –  Implementatie mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid  

bij 4 ‘koplopers’.

 – Resultaatoverdracht op afsluitende conferentie.

  Meer informatie over dit traject is te vinden op:  

www.haaksbergen.nl wanneer u in het zoekveld  

‘Prijs voor project Mantelzorg en Arbeid’ invult. 

* Werkgevers stimuleren om gebruik te maken van onder-

staande instrumenten die het Europees Sociaal Fonds heeft 

ontwikkeld in het project Mantelzorg@work, namelijk:

 –  Een online thermometer voor het meten van de  

organisatiecultuur inclusief suggesties voor verbeteracties. 

 –  Een bewustwordingcampagne met materiaal per 

doelgroep.

 – Workshops voor leidinggevenden en mantelzorgers.  

  Meer informatie hierover is de te vinden op  

www.werkenmantelzorg.nl. 

* Zelf als werkgever het goede voorbeeld geven door het 

eigen personeelsbeleid ‘mantelzorgvriendelijk’ te maken. 

Meer weten?
Kijk voor het themadossier Arbeid en zorg op  

www.expertisecentrummantelzorg.nl. Daarnaast kunt u voor 

vragen over dit thema contact opnemen met Ilse de Bruijn 

van MOVISIE (030 789 21 27, i.debruijn@movisie.nl). 

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project ‘Goed voor 

Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten bij de implemen-

tatie van de basisfuncties mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

Informatie over Goed voor Elkaar vindt u op www.movisie.nl.




