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Draaiboek werk en mantelzorg in de les  

Lesduur 2,5-3 uur 
 

Tijd Duur 
(min) 

Onderwerp Werkvorm Resultaat/ opbrengst Materiaal/ middelen 

00.00 10 min Welkom/toelichting 
programma/ info 

Aanleiding, lesprogramma en benoemen 
doelstellingen les. 
 
 
 
  
 
 

deelnemers kennen het 
programma en het resultaat 
van de bijeenkomst 
 
deelnemers zijn 
gemotiveerd om aan de slag 
te gaan 
 
Deelnemers zijn op de 
hoogte waar zij extra info 
kunnen halen: 
werkenmantelzorg.nl 
 

❑ Beamer/laptop 
❑ PPP werk en 

mantelzorg in de les 
 
 
 

00.10  20 min Introductie: 
Werk en mantelzorg 

Doe de werk en mantelzorgquiz!  
Wat is mantelzorg en wat is vrijwilligerswerk?  
Waar zit het verschil?  
Feiten en cijfers over werk en mantelzorg 
 

Deelnemers zijn op de 
hoogte van de belangrijkste 
cijfers en feiten over de 
combinatie werk en 
mantelzorg.  
 
Deelnemers weten het 
verschil tussen mantelzorg 
en vrijwilligerswerk. 

❑ Beamer/laptop 
❑ PPP werk en 

mantelzorg in de les 
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00.30 10 min Werk en mantelzorg Waarom is werk en mantelzorg een belangrijk 
thema voor werkgevers en dus ook voor HR- 
professionals? 

Deelnemers zijn op de 
hoogte wat 
mantelzorgvriendelijk beleid 
oplevert voor een 
organisatie. 

❑ Beamer/laptop 
❑ PPP werk en 

mantelzorg in de les 
❑ Filmpje werkende 

mantelzorger 
 

00.40 90 min Casuïstiek 
45 minuten per casus 

Betekenis voor HR professional: rol en 
taakomvatting.  
Aan de hand van casussen van werkende 
mantelzorgers worden vragen gesteld over rol 
en taakomvatting HR-professional . 
 
In twee of drietallen worden de vragen 
besproken. De antwoorden worden op 
flipovervellen geschreven. 
 
Plenair worden de antwoorden van de 
verschillende groepjes doorgenomen en 
besproken. 
 

Deelnemers krijgen inzicht 
waar werkende 
mantelzorgers tegenaan 
lopen. En welke dilemma's 
dit oplevert voor zowel 
werknemer als werkgever.  
 
Deelnemers leren van elkaar 
en hebben inzicht gekregen 
welke partijen een rol 
kunnen spelen bij het vinden 
van een oplossing. 

 

❑ Beamer/laptop 
❑ PPP werk en 

mantelzorg in de les 
❑ Flipover 
❑ Plakband 
❑ Stiften  
 

2.10 25 min Interventies Wat kun jij doen als HR-professional?  
Hoe kun jij het thema bespreekbaar maken?  
Wat kun je vanuit jouw positie betekenen voor 
mantelzorgers in jouw organisatie?  
En hoe kun jij betekenisvol zijn voor 
leidinggevenden? 
Filmpje https://www.werkenmantelzorg.nl/de-
4-stappen/bespreken/  
 

Deelnemers leren van elkaar 
en hebben inzicht gekregen 
in hun eigen rol en 
taakopvatting. 
 

❑ Beamer/laptop 
❑ PPP werk en 

mantelzorg in de les 
❑ Flipover 
❑ Plakband 
❑ Stiften  
❑ Filmpje 4 stappen 
 

https://www.werkenmantelzorg.nl/de-4-stappen/bespreken/
https://www.werkenmantelzorg.nl/de-4-stappen/bespreken/
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2.35 20 min Verdieping Als HR-professional kun je eenvoudig met hulp 
van de tools van Werk&Mantelzorg bereiken 
dat jouw organisatie/bedrijf een 
mantelzorgvriendelijke werkgever wordt. 
 
Bekijk de tools van Werk&Mantelzorg: 
 

Deelnemers hebben kennis 
verkregen wat er nodig is 
om een organisatie 
mantelzorgvriendelijk te 
maken. 

❑ Beamer/laptop 
❑ PPP werk en 

mantelzorg in de les 

2.55 5 min  Afronding   

 

 


