
Een debat (bekend van televisie) over werk en mantelzorg.

Argumenten over en weer volgen elkaar in rap tempo op!


voor meer ondersteuning check werkenmantelzorg.nl


Het Lagerhuis

https://www.werkenmantelzorg.nl
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Werk en mantelzorg is geen 
vanzelfsprekende combinatie, 
laat het geschieden. Los het 
vooral zelf op.

Stelling



Eén op de vijf werknemers is mantelzorger volgens het sociaal cultureel planbureau en 
Werk&Mantelzorg. In de ziekenhuis- en zorgsector combineren zelfs één op de vier 
werknemers werk en mantelzorg. 
 
Door de vergrijzing en de ontgroening, het verhogen van de pensioenleeftijd en de 
vermaatschappelijking van de zorg, worden dat er steeds meer.  
 
Werkende mantelzorgers nemen het grootste aandeel in de stijging van het aantal 
mantelzorgers voor hun rekening. 83% van de mantelzorgers heeft betaald werk.


Doordat de belasting van werk en mantelzorg bijna dagelijks op elkaar ingrijpt, ontstaat er 
druk op de mantelzorger. Afstemming van beide taken levert een betere balans op, 
waardoor ook het werk beter uitgevoerd kan worden. Het advies van Werk&Mantelzorg is 
om in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek met elkaar aan te gaan hoe de 
combinatie mogelijk kan worden gemaakt. Wat kan wel, en wat kan niet.
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Het creëren van een 
mantelzorgvriendelijke 
werkomgeving kost alleen 
maar geld en levert niets op.

Stelling



Werkgevers hebben baat bij een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur. Uit onderzoek 
blijkt dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid resulteert in: 


• Stijging productiviteit en kwaliteit van werk

• Behoud van kennis en ervaring

• Minder verloop, dus minder wervings- en selectiekosten

• Minder verzuim

• Meer vitaliteit

• Meer tevredenheid en loyaliteit

• Meer bevlogenheid

• Positief imago (intern en extern) als goed werkgever


Werk&Mantelzorg adviseert om de eigen verzuim-, verloop- en productiviteitscijfers van de 
eigen organisatie eens onder de loep te nemen, en te onderzoeken in hoeverre mantelzorg 
vriendelijk werken kan bijdragen aan een beter financieel resultaat. Kijk ook eens naar onze 
Business Case tool hiervoor.
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Mantelzorgers hebben 
vooral behoefte aan extra 
vrije tijd.


Stelling



De meeste mantelzorgers zijn tevreden met hun functie en werk. Mantelzorgers overwegen het 
vaakst om minder uren te werken ten behoeve van de combinatie werk en mantelzorg. Uit 
onderzoek blijkt het volgende:

• één op de vijf werkende mantelzorgers ervaart moeite met de combinatie ofwel 

combinatiedruk.

• één op de tien werkende mantelzorgers is (tijdelijk of structureel) minder gaan werken of 

gestopt met werken vanwege de mantelzorgtaak (ruim 270.000 mensen).	 


Slechts 25% van de werkende mantelzorgers heeft behoefte aan de wettelijke verlofregelingen, 
maatwerkoplossingen leveren veel meer op.


Werkende mantelzorgers zijn over het algemeen loyale en betrokken werknemers die graag 
werken en bijdragen aan de organisatie. Het is voor hen ook een uitlaatklep. Vaak helpen 
simpele oplossingen, zoals het verschuiven van werktijden of werkplek. Werk&Mantelzorg 
adviseert vooral te zoeken naar een passende maatwerkoplossing, die duurzaam, voor lange 
tijd, voor meer balans zorgt voor de werkende mantelzorger.
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Mantelzorgvriendelijk werken 
levert een reductie op van 
verzuim onder werkende 
mantelzorgers.

Stelling



• Landelijk meldt 5- 8% van de werkende mantelzorgers zich ziek, omdat de combinatie 
mantelzorg met werk hen teveel wordt. 5% meldt zich ziek om mantelzorgtaken uit te 
kunnen voeren.


• Onderzoek op basis van het Arbeidsaanbodpanel laat zien dat de combinatie van 
mantelzorg en betaald werk tot een hoger ziekteverzuim kan leiden.


• Mantelzorgers verzuimen bijna 2 x zoveel langdurig als niet-mantelzorgers (18% versus 
10%). Mantelzorgers die meer dan 2 jaar zorg verlenen zelfs 2,5 keer zoveel (25% versus 
10%).


• Op tijd het gesprek aangaan voorkomt verzuim. Werk&Mantelzorg adviseert dan ook om 
niet te lang te wachten om op zoek te gaan naar werkbare maatwerkoplossingen waar 
zowel de mantelzorger, de collega’s en de werkgever baat bij hebben.
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De verantwoordelijkheid van 
het creëren van een goede 
combinatie werk en mantelzorg 
ligt bij de leidinggevende.

Stelling



Werk&Mantelzorg gelooft dat de verantwoordelijkheid ligt bij alle betrokkenen. Creativiteit in 
oplossingen worden gecreëerd in een open dialoog, waarbij iedereen meedenkt met en 
voor elkaar. 


Juist de mantelzorger weet wat hij /zij nodig heeft, en kan ook meedenken met de collega’s 
en leidinggevende wat een goede oplossing is. 
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werkenmantelzorg.nl


Dank voor je 
deelname!

https://www.werkenmantelzorg.nl

