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Een van de oorzaken van de sterke toename van 

verzuim is de groei van mantelzorg. Onafhanke-

lijk intermediair Mandema & Partners heeft zich 

verdiept in dit verzuim en informeert u in dit 

artikel hoe u om kunt gaan met mantelzorgers 

in uw organisatie.

Er zijn op dit moment 4.300.000 mantelzorgers in 

Nederland en 45% van de werknemers denkt binnen 

5 jaar mantelzorger te zijn. Bijna 30% van de man-

telzorgers heeft de leeftijd tussen 45 en 65 jaar en 

vanwege de vergrijzing in het onderwijs is de kans 

groot dat ook uw organisatie te maken krijgt met 

verzuim vanwege mantelzorg. Hoe gaat u hiermee 

om en wat voor stappen kunt u maken richting een 

mantelzorgvriendelijke organisatie?

Wat is mantelzorg? Mantelzorg is onbetaalde 

en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of 

vrienden. Behalve verzorging kan mantelzorg ook 

hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Mantelzorg kan 

intensief zijn, vooral naast een baan. Gemeenten 

ondersteunen de mantelzorgers onder hun inwoners. 

Bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg 

door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). 

Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis 

blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Omgaan met mantelzorg Vanwege de vergrij-

zing in het onderwijs is de kans groot dat ook uw 

organisatie te maken krijgt met verzuim vanwege 

mantelzorg. Wat kunt u hier aan doen?

>  Bespreek het thema mantelzorg in overleggen.

>  Informeer uw personeel over de verlofregelingen 

en pas deze actief toe.

>  Zoek samen met leidinggevenden en mede- 

werkers naar maatwerkoplossingen.

Een mantelzorgvriendelijke organisatie 

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bereikt u 

niet van de ene op de andere dag. Het advies van 

Werk&Mantelzorg (mede mogelijk gemaakt door 

het ministerie van VWS) is om op een projectmati-

ge manier met het thema werk en mantelzorg aan 

de slag te gaan. Hierin zijn de fases Voorbereiden, 
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Onderzoeken, Oplossingen vormgeven en Afronden 

en borgen te onderscheiden. Een kort overzicht van 

adviezen:

>  Bepaal samen met de directie en/of het MT 

waarom u het thema mantelzorg en werk op de 

agenda zet en aan welke organisatiedoelstellin-

gen het moet bijdragen, bijv. het verminderen van 

ziekteverzuim/verloop, sociaal beleid etc.

>  Gebruik de juiste communicatiemiddelen om het 

plan te communiceren binnen uw team. Brochu-

res, presentaties en algemene informatie zijn op 

te vragen bij www.werkenmantelzorg.nl.

>  Doe onderzoek naar de huidige situatie omtrent 

werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Werk 

hierbij zowel met korte enquêtes, diepte-inter-

views en bijeenkomsten, om zo een compleet 

beeld te krijgen en uw medewerkers te betrekken 

bij een gedragen oplossing. Deelname van werk-

nemers aan dergelijke activiteiten dient op geheel 

vrijwillige basis te zijn.

>  Sluit aan bij bestaand beleid en voorkom detail-

beleid. Op deze manier krijgt het onderwerp aan-

dacht, maar wordt het niet als een ‘last’ ervaren.

>  Houd het thema op de agenda. Het belangrijkste 

is dat er openheid in de organisatie is om het on-

derwerp te bespreken en er bereidheid bestaat om 

oplossingen vorm te geven. Door de dialoog open 

te houden bereikt u samen het beste resultaat.

Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?

Ook uw organisatie kan kosten besparen met man-

telzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid levert een 

win-winsituatie voor werkgever en medewerker op. 

Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de 

werkgever, dragen bij aan de werk-privébalans van de 

werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers  

gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier 

naar hun werk. Een win-winsituatie dus voor iedereen.

Organisaties met mantelzorgvriendelijk personeels-

beleid ervaren:

>  toename van de productiviteit en kwaliteit van de 

werkzaamheden;

>  aantrekkelijk werkgeverschap waardoor betrok-

ken medewerkers langer gemotiveerd bij u blijven 

werken;

>  kostenbesparing en verlaging van het verzuim als 

gevolg hiervan.

Wilt u ondersteuning rondom het thema werk 

en mantelzorg? Dan kunt u hiervoor terecht bij 

Mandema & Partners (zorgenverzuim@mandema.nl, 

070-3022 222)

Bron: Werk en Mantelzorg, Rijksoverheid,  

Mandema & Partners  
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“ 75% van de mantelzorgers gaat pas 

het gesprek aan als  werk en zorg niet 

meer gecombineerd kunnen worden”

De werkende mantelzorger 
De impact op bedrijven

Mantelzorg leidt tot lagere inzetbaarheid

vrouwen: 1 op 4 mannen: 1 op 7 percentage van 
mantelzorgers
onder 45 jaar

10%
percentage van 
mantelzorgers

 tussen 45 – 65 jaar

29%
15% vindt mantelzorg 
slecht te combineren 

met werk

Aantal mantelzorgers 
in organisaties  

2x zo groot als gedacht

2x

Inkorting 
werkweek  
> 4 uur

Lagere ervaren 
gezondheid

Hoger 
langdurig 
verzuim

75% van de mantelzorgers gaat pas 
het gesprek aan als werk en zorg niet 
meer gecombineerd kunnen worden
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