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WERK&MANTELZORG IN NEDERLAND

Ontwikkelingen

We zien dat de wereld aan het veranderen is. Er wordt van ons allemaal verwacht dat we 
participeren in de arbeidsmarkt. Je hoort een baan te hebben. Daarnaast is de trend dat er steeds 
meer zorgtaken bij mensen zelf wordt neergelegd. 

Dat roept een spanning op, omdat een baan niet altijd goed te combineren is met zorgtaken, 
bijvoorbeeld voor zieke ouders of een gehandicapt kind. Dit leidt er nu al regelmatig toe dat 
mensen zich ziekmelden of stoppen met werken. 



WERK&MANTELZORG IN NEDERLAND

Win-winsituatie

Om uitval onder medewerkers te voorkomen wil Werk&Mantelzorg de combinatie werk en 
mantelzorg mogelijk maken. Inmiddels werken al meer dan 300 bedrijven mantelzorgvriendelijk. 
Zij maken het thema bespreekbaar, wijzen medewerkers op de wettelijke verlofregelingen en 
bieden flexibele werkoplossingen en maatwerk aan. 

Deze bedrijven laten in de praktijk zien dat er voor iedere situatie een oplossing is te vinden die 
een win-winsituatie met zich mee brengt voor werknemer en werkgever.
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Aandacht neemt toe

De aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg neemt toe. Bijna de helft van de bedrijven 
(46%) geeft een hoge prioriteit aan het combineren van werk en privé. Het merendeel van de 
werkgevers (77%) ziet het als hun verantwoordelijkheid om de combinatie van arbeid en zorg te 
faciliteren. 



WERK&MANTELZORG IN NEDERLAND

Op zoek naar eigen rol

We constateren echter ook dat wanneer het om concrete maatregelen gaat werkgevers iets 
minder welwillend zijn. Bovendien zijn er nog veel taboes en vooroordelen. Werkgevers en 
werknemers vinden het moeilijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over thema’s die de 
privésfeer raken. 

Van werknemers horen we de angst dat zij niet serieus worden genomen of erger, dat er 
mogelijk consequenties zijn voor hun carrière. Leidinggevenden zijn soms van mening dat werk 
en privé gescheiden domeinen zijn. Ook is er bij werkgevers onzekerheid over mogelijke uitval en 
hoge kosten van mantelzorgende medewerkers. Bovendien zien we dat partijen zoeken naar hun 
eigen rol en verantwoordelijkheid. 
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Doe mee!

In onze ambitie om de combinatie werk en mantelzorg in Nederland mogelijk te maken zijn wij 
continu op zoek naar nieuwe inzichten en aanknopingspunten om werkgevers te stimuleren en 
te ondersteunen om met het thema aan de slag te laten gaan. 

Kan jij ons daarbij helpen?



Meer informatie, achtergrond en 
inspirerende praktijkvoorbeelden

Kijk op www.werkenmantelzorg.nl

http://www.werkenmantelzorg.nl/

