
 

Werk en mantelzorg 

Combineer jij als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één 

op de vier werknemers in Nederland doet dit. Bij de Tintengroep is dat zelfs één op de drie 

werknemers. De combinatie van werken en zorgen kan zwaar en lastig zijn. Om ervoor te zorgen 

dat je beiden naast elkaar kunt blijven doen, is het belangrijk dat je goed in balans bent. 

Hoe kun je de combinatie werk en zorg verbeteren? Elke situatie is anders en de knelpunten per 

persoon kunnen verschillen, daarom is het advies niet standaard. Vaak kun je meerdere dingen doen 

om je eigen situatie te verbeteren. Uiteraard helpen we je graag op weg. 

In dit document vind je een aantal mogelijkheden om de combinatie van werk en mantelzorg 

makkelijker te maken. 

 

 

 

 

Hieronder staan regelingen beschreven die de Tintengroep biedt: 

Let op, dit is een algemene uitleg. Zoals hierboven al genoemd, afspraken maken is maatwerk. We 

houden rekening met jouw wensen en de mogelijkheden vanuit jouw functie. 

 

CAO 

CAO Sociaal Werk: 

MANTELZORGFACILITEITEN (artikel 5.11 bij D) 

Werknemer en werkgever gaan samen het gesprek aan als het bieden van mantelzorg in de  

situatie van de werknemer wenselijk en noodzakelijk is. Het gaat daarbij om intensieve zorg en hulp 

aan dierbaren.  Mantelzorg is vanuit de Wet Arbeid en Zorg een vorm van zorgverlof. Het gesprek 

tussen de werknemer en werkgever dient om afspraken te maken om de arbeidsduur zo nodig aan te  

passen, de werktijden flexibeler in te delen of thuis te werken, zodat een betere afstemming tussen 

arbeid en zorgtaken mogelijk is. Als een werknemer mantelzorg gaat verlenen, treedt de werknemer 

tijdig in overleg met de werkgever om afspraken te maken. Deze afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd en bevatten:  

• Een indicatie van de duur van de mantelzorgtaken; 

• De omvang van de mantelzorgtaken in uren per dag/week;  

• Flexibele indeling van arbeidstijden en werkzaamheden, eventueel met (gedeeltelijk)  

thuiswerken;  

• De combinatie van zorg met de arbeidstijden. 

 

CAO Kinderopvang:  

Mantelzorg (artikel 7.10 bij 2) 

Wil de medewerker mantelzorg gaan geven? Dan gaan de medewerker en werkgever hierover op tijd 

in overleg om afspraken te maken. De medewerker kan bijvoorbeeld tijdelijk minder uren gaan 

Tips 

1. Ga het gesprek aan met je leidinggevende en/of je collega’s 

2. Bespreek met je leidinggevende wat voor jou wenselijk is om je baan te combineren met je        

mantelzorgtaken 

3. Zorg voor jezelf 

* Blijf in verbinding met je werk 

 



werken. Daarvoor kunnen de werkgever en medewerker extra gewerkte uren of  plus-uren 

gebruiken. De werkgever en de medewerker leggen de afspraken die ze maken schriftelijk vast. Ze 

schrijven in ieder geval de volgende punten op:  

• Hoelang de medewerker ongeveer mantelzorg denkt te gaan geven; 

• Hoeveel uur per week of per dag de medewerker bezig is met mantelzorg; 

• Hoe de medewerker de mantelzorg kan combineren met de tijden waarop ze werkt. 

 

Zorgverzekering 

Een aantal zorgverzekeringen biedt vergoedingen voor voorzieningen voor mantelzorgers.  

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de website jouw zorgverzekering. Hier is informatie te 

vinden over deze vergoedingen. 

 

Collectieve zorgverzekeringen 

De Tintengroep heeft een collectieve zorgverzekering met Menzis (collectiviteitsnummer 54975). 

Via Sociaal Werk Nederland is er een collectieve zorgverzekering met VGZ (collectiviteitsnummer 

18004). Beide zorgverzekeringen bieden vergoedingen voor de inzet van een mantelzorgmakelaar en 

voor vervangende mantelzorg. Via de website van je zorgverzekering kun je bekijken wat dit voor jou 

betekent. 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel 

mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact 

opnemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Je kunt 

hier terecht voor:  

• Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer;  

• Ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg;  

• Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf;  

• Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis. 

 

Je kan hulp aanvragen via het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van de gemeente. De hulp kan 

geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste 

geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie 

kunnen mantelzorgers terecht bij hun gemeente. 


