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Informatieblad service abonnement 

Welkom bij Mantelzorg met beleid  

 
Waarom Mantelzorg met Beleid? 

I. VERHOOGDE DUURZAME INZETBAARHEID 

Zowel op korte als lange termijn helpt Mantelzorg met Beleid de werk/privé balans te 

herstellen, wat een positief effect heeft op verzuimpreventie en productiviteit. 

II. GEEN CONCESSIES 
Door ondersteuning, coaching en hulp bij zorgaanvragen, kunnen medewerkers zowel hun 

taken op het werk als thuis blijven vervullen, zonder daarop te hoeven inleveren. 

III. TOEGANKELIJK ZONDER GEDOE 

Mantelzorg met Beleid is direct bereikbaar voor de medewerker, zonder interne stappen. 

Dit maakt het laagdrempelig voor de werknemer en tijdbesparend voor 

management/leidinggevenden. 

IV. BEHOUD VAN MEDEWERKERS 

Mantelzorgers hebben vaak een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. U krijgt door u gegeven 

ruimte, flexibiliteit en vertrouwen gegarandeerd terug in de vorm van loyaliteit en motivatie; 

deze medewerkers zijn waardevol om aan boord te houden. 

Mantelzorg en werk in cijfers 
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Een blinde vlek voor werkgevers 
 

Ondanks de statistieken zijn veel werkgevers zijn zich 

niet bewust van de grote impact die mantelzorg op 

het welzijn van hun personeel en daarmee op 

de business heeft. Verzuim staat hoog op de 

agenda, maar mantelzorg weinig tot niet. Enkel de 

extreme gevallen worden opgemerkt, waardoor 

het onderwerp een blinde vlek blijft. Zo is een groot 

deel van de leidinggevenden (44%) niet op de 

hoogte van mantelzorgers op de werkvloer.  

Dat heeft verschillende oorzaken: 

 

•  75% van de mantelzorgers praat er pas over op werk wanneer ze werk en zorgtaken niet 

meer kunnen combineren 

• Veel mantelzorgers herkennen zichzelf niet in deze term mantelzorger en leidinggevenden 

pikken de signalen niet op die kunnen duiden op mantelzorg 

• Er is geen centraal mantelzorgbeleid, of zowel medewerkers als leidinggevenden zijn er niet 

van op de hoogte 

• Er zijn geen tools om mantelzorgers binnen de organisatie in kaart te brengen 

• Er heersen misverstanden over mantelzorg en zorgende medewerkers 

De paradox 

Voor veel zaken die impact hebben op de werk/privé-balans van werknemers wordt vaak al iets 

geregeld door de werkgever; zoals bv. bij zwangerschap, rouw, sport en voeding. De impact van 

mantelzorg op duurzame inzetbaarheid is in veel gevallen minstens zo groot en maakt dan ook 

een substantieel onderdeel uit van het totale verzuim. Op dit vlak is echter vaak nog weinig tot 

niks aan extra ondersteuning geregeld. 

Conventionele oplossingen 

•  Er wordt vertrouwd op de dialoog tussen de werknemer en de leidinggevende. Zoals 

eerder aangegeven wordt mantelzorg in veel gevallen echter niet benoemd. 

•  Er wordt veelal een beroep gedaan op verlofuren om de zorgtaken te kunnen 

combineren. Dit werkt goed op de korte termijn, maar blijkt in de praktijk vaak 

symptoombestrijding of probleemuitstel. De mantelzorgdruk wordt immers niet opgelost en 

aan verlof komt vroeg of laat een einde. 

•  Een gepaste oplossing om de medewerker te ondersteunen vraagt vaak om maatwerk, 

wat tijd vraagt van de manager, HR en overige teamleden (in geval van werkverdeling). 

•  Wanneer de zorgtaken op de lange termijn aanhouden, wordt in veel gevallen een 

concessie gedaan door parttime te gaan werken of zelfs te stoppen. Voor de werkgever 

vervangingsproblemen en –kosten en het kan bij de werknemer ook voor financiële druk 

zorgen. 
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Wat biedt Mantelzorg met Beleid de werkgever en 

werknemer aan? 

 
 

Waarom investeren als werkgever en wat levert het op? 

 Verzuimpreventie op korte termijn 

 Duurzame inzetbaarheid (verzuimpreventie op lange termijn) 

 MVO; goed werkgeverschap 

 Medewerkerstevredenheid: meer productiviteit en loyaliteit 

 Laagdrempelige ondersteuning op een thema waar 1 op 4 medewerkers mee te maken 

heeft of krijgt 

 Geen extra belasting op HR en ontzorging van leidinggevenden/management 

 Inzicht mantelzorgdruk op de organisatie 

 Minder uitstroom van medewerkers, kennis en ervaring in een krappe arbeidsmarkt 
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3 service abonnementen op maat 

 

Compleet 

 

 Online mantelzorg coaching 

voor iedere zorgende 

medewerker 

 

 Quickscan organisatie 

 

 E-learning over mantelzorg 

en werk voor uw 

leidinggevenden en HR. 

 

 Elke 2 maanden mantelzorg 

coachspreekuur op locatie: 

individueel advies voor 

aanvraag Wmo, Wlz, 

thuiszorg, respijtzorg, hulp 

aan huis, hulpmiddelen, 

vervoer. 

 

 15% korting op trainingen, 

begeleiding 

mantelzorgvriendelijk beleid 

én op de organisatiescan 

Mantelzorg en Werk 

 

Extra 

 

 Online mantelzorg 

coaching voor iedere 

zorgende medewerker 

 

 Quickscan organisatie 

 

 E-learning over 

mantelzorg en werk voor 

uw leidinggevenden en 

HR. 

 

 10% korting op trainingen 

en begeleiding 

mantelzorgvriendelijk 

beleid 

 

Basis 

 

 Online mantelzorg 

coaching voor iedere 

zorgende medewerker 

 

 Quickscan organisatie: 

hoe staat het ervoor 

mbt mantelzorg en werk 
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