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M A N T E L ZO RG ?  D I T  I S  MO G E L I J K !

Wettelijke regelingen    

    Wet Flexibel Werken(WFW)

    Wet Arbeid en Zorg (WAZO)

CAO-afspraken

Maatwerkafspraken 

Ondersteuning

    Bedrijfsmaatschappelijk Werk

    Verzuimcoach 

    Bedrijfsarts 

TO E L I C H T I N G

WERKGEVERWERKGEVER

Maak mantelzorg 
           bespreekbaar

Professionele Zorg
Landelijke overheid: respijtzorg 
Gemeenten: onafhankelijke  
cliëntondersteuner
Zorgverzekeraars
Vrijwilliger en welzijnsorganisaties
Patiëntenverenigingen
Belangenorganisatie mantelzorgers:  
www.mantelzorg.nl 
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Maak gebruik  
van een expert

Neem regie
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WERKGEVER OVERHEID & (ZORG)ORGANISATIES EIGEN NETWERK

WETTELIJKE REGELINGEN
Je werkgever is een belangrijke partij voor jou om 
werk en mantelzorg mogelijk te maken. Daarvoor 
kan je werkgever gebruik maken van wettelijke 
regelingen via de Wet Arbeid en Zorg en de Wet 
Flexibel Werken. Benieuwd welke regelingen dat 
zijn? Bekijk de infographic ‘Mantelzorg? Maak 
gebruik van wettelijke regelingen’. 

CAO’S 
In CAO’S zijn soms aanvullende afspraken op 
wettelijke regelingen gemaakt. Denk aan het 
generatieverlof, seniorenverlof of een uren-
spaarverlof zoals het Persoonlijk Levensfase
Budget (PLB). 

ONDERSTEUNING VIA HET WERK
De bedrijfsmaatschappelijk werker, verzuimcoach 
of bedrijfsarts kan een eerste ingang zijn om goed 
zicht te krijgen op je situatie. En welke hulp nodig 
is. Hij/zij kan bemiddelen of je doorverwijzen naar 
een mantelzorgcoach of -makelaar. Een mantel-
zorgcoach of mantelzorgmakelaar helpt je 
bijvoorbeeld om jouw balans te herstellen of te 
behouden. Vraag ook naar de programma’s op 
het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaar-
heid, die je wellicht verder kunnen helpen.

MAATWERKAFSPRAKEN
Met je werkgever kun je maatwerkafspraken  
maken. Hiervoor is een open gesprek de basis. 
Hoe je zo’n gesprek voert, zie je in de infographic 
‘Mantelzorg? Maak het bespreekbaar’.
Wat zijn dergelijke maatwerkafspraken? Denk 
aan een eigen parkeerplaats bij kantoor. 
Of vermindering van contracturen, mét terug-
keergarantie op het oorspronkelijk gewerkte 
aantal uren. Je kunt samen afspreken dat je ten 
alle tijden weg mag bij noodgevallen. Wellicht kan 
je werkgever zorgen voor specifieke werkzaam-
heden in de buurt van je woning. Zodat je snel thuis 
bent, mocht dat nodig zijn.

LANDELIJKE OVERHEID
Ook de overheid biedt ondersteuning voor het organiseren van mantelzorg. 
Bijvoorbeeld respijtzorgvoorzieningen. Respijtzorg betekent dat er moge-
lijkheden zijn om de zorg over te nemen van een mantelzorger. Dat kan voor 
een paar uur zijn, maar ook voor langere tijd. Vrijwilligers of zorgorganisa-
ties bieden deze ondersteuning. Doel is dat de werkende mantelzorger even 
tot rust kan komen. Meer informatie vind je in de infographic ‘respijtwijzer’. 

GEMEENTE
Ook op gemeentelijk niveau is er mantelzorgondersteuning. Ingang hiervoor 
is het WMO-loket van de gemeente. Op www.mantelzorg.nl kun je alvast een 
indruk krijgen van passende ondersteuning. 
Een mantelzorger kan ook -gratis- een beroep doen op een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Daar heeft elke mantelzorger recht op. De cliëntonder-
steuner denkt mee over welke zorg en ondersteuning passend is en komt 
op voor de belangen van de mantelzorger. Lees hier meer over de 
onafhankelijke cliëntondersteuner .

PROFESSIONELE ZORG
Vraag aan je huisarts welke ondersteuning er voor jou als mantelzorger is en 
voor diegene die je verzorgt. Bij (thuis)zorgorganisaties vind je bijvoorbeeld 
casemanagers, gespecialiseerd in ondersteuning bij verschillende ziekte-
beelden.

ZORGVERZEKERAAR
Bij je zorgverzekeraar kun je terecht voor specifieke vergoedingen voor 
mantelzorg. Deze worden aangeboden in aanvullende pakketten. Kijk op de 
site van je zorgverzekeraar hoe mantelzorg in het aanbod is opgenomen. 
Wil je weten waar je op moet letten bij een zorgverzekeraar? Lees hier 
veelgestelde vragen over mantelzorg en de zorgverzekering .

VRIJWILLIGERSORGANISATIES
Deze organisaties bieden georganiseerd hulp aan, van het doen van bood-
schappen, het verzorgen van je tuin tot samen wandelen. Deze vrijwilligers 
nemen je werk uit handen.

BELANGENVERENIGINGEN
Mantelzorg NL is de landelijke vereniging voor iedereen die belangeloos 
zorgt voor een familielid, vriend of buur. Je kan terecht bij Mantelzorg NL 
voor informatie, advies en een luisterend oor. 

Schakel je eigen netwerk in, zodat je op een gezonde 
manier voor je familielid, buur of vriend kunt blijven 
zorgen. Door de zorg te verdelen komt niet alles op 
jouw schouders terecht. Je eigen netwerk valt onder 
informele zorg en kan bestaan uit familieleden, vrien-
den en buren. Maar ook uit het verenigingsleven, een 
community of een religieuze gemeenschap. Hoe kun 
je je eigen netwerk zinvol inzetten? Tip: Vraag om 
concrete en specifieke hulp. Van koken, wassen,  
oppassen, vervoer tot een luisterend oor. 
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Soms kan het lastig zijn om zelf werk en zorg 
op een slimme manier te combineren. Vaak 
ontbreekt de tijd én kennis over alle moge-
lijkheden die je kunt inzetten. De mantelzorg-
coach helpt je daarbij. Hij of zij kan worden 
betaald door je werkgever, door jezelf of via 
de zorgverzekeraar. De hulp van een mantel-
zorgcoach is gericht op jouw wensen en 
behoeften op het gebied van financiën, 
materiële hulp of praktische hulp. Ook kun je 
bij de coach of makelaar terecht voor infor-
matie over respijtzorg, advies, regeltaken 
of coaching. Doel is dat je op een gezonde 
manier je werk en de situatie thuis weet te 
organiseren. Zodat je kunt blijven werken én 
zorgen. Lees hier wat een mantelzorgcoach 
voor jou kan betekenen.
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https://www.jongenveer.nl/wp-content/uploads/JV-MZ-GEBRUIK-WETTELIJKE-RGELINGEN-online21.pdf
https://www.jongenveer.nl/wp-content/uploads/JV-Infographic-MAAK-HET-BESPREEKBAAR-1.pdf
https://www.mantelzorg.nl/deeljezorg/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/ondersteuning/onafhankelijk-clientondersteuner/
https://www.mantelzorg.nl/veelgestelde-vragen-zorgverzekering/
http://www.mantelzorg.nl
https://www.jongenveer.nl/wp-content/uploads/pdf-mantelzorgcoaching.pdf

