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Toename aantal mantelzorgers
Nederland telt op dit moment ongeveer 2,6 miljoen 
volwassen mantelzorgers. Hieronder worden mensen 
verstaan die meer dan 8 uur per week en/of langer dan 
3 maanden zorg verlenen aan een naaste. Dit is 20% 
van de volwassen bevolking. Dat betekent dat op dit 
moment al 1 op de 6 werknemers ook mantelzorger is. 
En dat worden er steeds meer door: 

• de vergrijzing;
• de personeelstekorten in de professionele zorg; 
•  het feit dat meer zieke en oudere mensen langer 

thuis willen blijven wonen; 
•  wijzigingen in het sociaal domein, waardoor meer 

zorgtaken teruggelegd worden in de samenleving.

Als iemand die zelf geen hulpverlener 
is zorg verleent aan iemand uit zijn of 
haar directe sociale omgeving, dan is 
er sprake van mantelzorg. 

Vaak combineert een mantelzorger de 
zorg met betaald werk. In Nederland 
neemt het aantal werkende mantel- 
zorgers op dit moment steeds verder 
toe. Zo ook in de reisbranche. 

Daarom besteedt Reiswerk, op initiatief 
van cao-partijen, door middel van een 
handleiding mantelzorg nu aandacht 
aan dit thema. Deze handleiding biedt 
reisondernemingen handvaten om een 
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 
te stimuleren en te creëren.

Mantelzorg in Nederland 
Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: 
het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt 
met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zor-
gen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar 
beëindigen en verrichten soms verpleegkundige hande-
lingen.

Werkende mantelzorgers combineren hun baan met de 
zorg voor een chronisch zieke partner, een kind met 
handicap of een hulpbehoevende ouder. Van deze wer-
kende mantelzorgers voelt 40% zich matig tot zwaar 
overbelast. Eén op de 10 moet zelfs stoppen met wer-
ken of gaat (tijdelijk) minder werken. 

Een 
mantelzorgvriendelijk   

personeelsbeleid 
in de reisbranche 
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Voordelen van het bespreekbaar maken  
van mantelzorg
De combinatie van werk en mantelzorg zal net zo nor-
maal en bespreekbaar moeten worden als de combina-
tie van werk en de zorg voor kinderen. Het voeren van 
een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid zal leiden 
tot een win-win situatie voor werkgever en werknemer. 
Er zal minder grijs ziekteverzuim zijn, minder verbor-
gen stress en minder overbelaste werknemers/mantel-
zorgers. 

Met de nodige aandacht en begrip voor elkaars situatie, 
zal er een goede werk-privé balans zijn en blijven man-
telzorgers, vitaal, gezond en productief. De ervaring 
leert, dat werknemers die door hun werkgever worden 
ondersteund in de combinatie van hun werk en zorg- 
taken, erg loyale werknemers zijn. 

Afspraken tussen werkgever en werknemer 
Allemaal lopen we in potentie het risico om mantel-
zorger te worden en mantelzorg en werk te moeten 
combineren. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid 
van werkgever en werknemer om dit bespreekbaar te 
maken. Het getuigt van goed werkgeverschap als de 
werkgever wijst op de wettelijke mogelijkheden van de 
verschillende (zorg)verlofmogelijkheden. Indien de si-
tuatie niet binnen één van deze verlofvormen past, dan 
vraagt het van beide partijen de nodige inzet om met 
elkaar tot een goede maatwerkoplossing te komen. 

Waarom een 
handleiding mantelzorg?

Reiswerk heeft in samenwerking met De Unie een 
handleiding mantelzorg opgesteld. Met deze hand-
leiding worden handvaten gegeven aan werknemers 
en werkgevers waarmee ze samen op zoek kunnen 
naar de juiste combinatie tussen werk en zorgtaken. 
En daarmee geeft deze handleiding dus invulling aan 
de vraag van werknemers om mantelzorg te kunnen 
verrichten. 

Als basis voor deze handleiding dienen de uitkomsten 
van enquêtes en telefonische diepte-interviews.
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1.  Werknemers moeten optimaal hun werk  
kunnen doen 

De werkgever probeert zoveel mogelijk oog te hebben 
voor de werksituatie, de werksfeer, open communicatie, 
de balans werk/privé en de werkdruk van werknemers. 

2. Gedeelde verantwoordelijkheid

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en wijzi-
gingen in het sociale domein, hebben werknemers en 
werkgevers een gedeelde verantwoordelijkheid in het 
creëren van een mantelzorgvriendelijke organisatiecul-
tuur. 

3. Proactieve houding

Van de werkgever wordt verwacht dat zij een proactie-
ve houding aanneemt als het gaat om de combinatie 
van mantelzorg en werk. Een advies voor werkgevers is 
om werknemers, al dan niet via HR, actief van informatie 
en van advies te voorzien over het thema mantelzorg 
en werk. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen: 
wettelijke verlofregelingen, thuiswerken, flexibel werken, 
(tijdelijk) minder werken en de mogelijkheid tot het 
opnemen van onbetaald verlof. 

Ook is het belangrijk om aandacht te besteden aan de 
bewustwording van medewerkers rondom het thema 
werk en mantelzorg. 

4.  De werknemer is zelf (mede) verantwoor- 
delijk voor de balans werk/privé 

Van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij de man-
telzorgtaken op tijd bespreekbaar maakt met directe 
collega’s, leidinggevende en HR. 

5. De werkgever denkt actief mee

Van de werkgever wordt verwacht dat zij het initia-
tief neemt om met de medewerker in gesprek te gaan 
over het thema mantelzorg en werk. Dit kan onderdeel 
uitmaken van de HR-cyclus. De werkgever geeft erken-
ning, creëert bewustwording en denkt actief mee over 
eventuele oplossingen. 

6. Oog voor signalen van overbelasting

De werkgever heeft oog voor signalen van eventuele 
overbelasting van de werknemer en maakt dit be-
spreekbaar. 

Hoe kun je nu als werkgever inzetten 
op een mantelzorgvriendelijk perso-
neelsbeleid? 

Als je onderstaande handleiding door-
loopt en er actief mee aan de slag 
gaat, kun je een mantelzorgvriende-
lijk personeelsbeleid in je reisbedrijf 
stimuleren. Je kunt zo voorkomen dat  
medewerkers uitvallen vanwege een 
te zware belasting door de combinatie 
van werk en zorgtaken. 

Mantelzorgvriendelijk   
personeelsbeleid
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7. Actieve houding van leidinggevende en HR

Van de leidinggevenden/HR wordt verwacht dat zij  
actief meedenken over en meewerken aan een oplos-
sing voor knelpunten  in de combinatie tussen werk  
en zorgtaken. 

Deze oplossingen kunnen zijn: 
a. actief aanbieden wettelijke verlofregelingen; 
b. flexibele werktijden; 
c. (tijdelijk) aanpassen takenpakket; 
d. thuiswerken; 
e. (tijdelijk) minder werken; 
f. verruimen mogelijkheden onbetaald verlof; 
g. overuren sparen; 
h.  aanbieden van het inzetten van een mantelzorgma-

kelaar (www.bmzm.nl); 
i.   opnemen van mantelzorg ondersteunende maatre-

gelen in de collectieve zorgverzekering; 
j.   verwijzen naar mezzo (www.mezzo.nl),  stichting 

werk&mantelzorg (www.werkenmantelzorg.nl), 
of platform M-Power (www.mantelzorgpower.nl) 
voor advies, inspiratie en ondersteuning. 

8. Regelmatig contact

Werkgever en werknemer hebben regelmatig contact 
om de mantelzorgsituatie te bespreken en te kijken of 
de geboden oplossingen nog passend zijn, dan wel aan-
gepast moeten worden. 

Door aandacht te besteden aan deze 
acht aandachtspunten en actief met 
mantelzorgende medewerkers aan de 
slag te gaan, stimuleer je een mantel-
zorgvriendelijk personeelsbeleid. 

Daarmee stimuleer je de duurzame 
inzetbaarheid van je medewerkers en 
kun je voorkomen dat medewerkers 
overbelast raken. 

Reiswerk 
Maart 2016

Duurzame   
inzetbaarheid

van je
medewerkers
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