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Tips en handvatten voor werkende mantelzorgers 
‘Op weg naar een gezonde balans in werk en mantelzorg’ 

 
Stel prioriteiten  
Zet voor jezelf op een rijtje wat je wilt bereiken op professioneel en persoonlijk vlak.  
 

Zet een streep door afleidende bezigheden  
Streep vervolgens alle bezigheden die niet helpen om je doelen te bereiken door. Stop met 
verplichtingen waar je je niet met hart en ziel in kunt storten.  Op die manier creëer je ruimte voor 
belangrijkere dingen. Wil je die promotie én aanwezig zijn bij de sportwedstrijden van je kinderen? 
Zet deze twee dingen dan bovenaan je prioriteitenlijst en stel alles in het werk om ze te realiseren.  
 

Stel deadlines en kleine doelen 
Ga er niet van uit dat je de balans van de ene op de andere dag bereikt zult hebben, maar stel 
kleine doelen die je in een bepaalde tijd gerealiseerd moet hebben. 
 

Gebruik de techniek in je voordeel  
Techniek moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, en die niet verstoren. Gun 
jezelf enkele technologievrije momenten per dag. Zet je telefoon en pc bijvoorbeeld uit tijdens het 
eten. Houd je aan die regel. 
Maak gebruik van domotica in de zorg (beeldbellen, alarmknoppen, bewegingsmelders etc). 
 

Ga thuiswerken  
Werk indien je functie en je thuissituatie dit toelaat zoveel mogelijk thuis. Niet hoeven reizen 
scheelt (zeeën van) tijd. Vaak krijg je thuis veel meer gedaan, omdat je niet wordt afgeleid door 
gesprekken met collega’s en tussentijdse opdrachten. Je kunt je thuis op een rustige werkplek 
langere tijd achtereen concentreren en je kunt inspelen op onverwachtse zorgvragen. Blijf 
buitenshuis werken, wanneer dit jou meer energie en ontspanning geeft. 
 

Ken het beleid van je werkgever  
Veel bedrijven en organisaties hebben een beleid omtrent flexibel werken en goed 
werkgeverschap.  Maar veel mensen weten niet wat hun mogelijkheden zijn. Verdiep je erin. In 
cao’s is vaak een aantal verschillende soorten verlof beschreven. Dus niet alleen vakantieverlof, 
maar ook kortdurend zorgverlof  en calamiteitenverlof.  En mocht dat niet zo zijn, dan kun je 
terugvallen op de Wet arbeid en zorg. 
 

Zoek een coach  
Ken je iemand die werk en privé goed weet te combineren? Stap eropaf en vraag om tips. Zorg dat 
je op iemand terug kunt vallen. Vroeg of laat heb je hulp nodig. Weet bij wie je terecht kunt voor 
uiteenlopende zaken. Denk aan familieleden, vrienden, buren en collega’s. Maak gebruik van de 
kwaliteiten in je netwerk. 
 

Bedenk wat je nodig hebt 
Mantelzorg is heel divers. Heb je een ernstig zieke partner, dan wil je misschien direct naar huis 
kunnen gaan bij calamiteiten. Pas je op een vaste avond op je dementerende moeder of 
buurvrouw? Dan wil je op die dag liever niet overwerken of een avonddienst draaien.  Inventariseer 
eerst voor jezelf wat je nodig hebt om de combinatie werk en mantelzorg vol te houden. 
 

  

http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/verlof/wat-doe-je-met-je-werk-als-je-kind-ziek
http://www.intermediair.nl/carriere/werk-en-leven/verlof/Regels-voor-het-opnemen-van-calamiteitenverlof
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/2015-01-01
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Geef je grenzen aan  
Wees duidelijk tegen je collega’s en baas. Bent je niet bereikbaar ’s avonds, in het weekend, of 
omdat je privéproblemen aan het oplossen bent, stel ze daarvan op de hoogte en zorg dat ze je dan 
ook niet storen. Vraag om flexibiliteit soms hoef je alleen maar te vragen of je op andere tijden of 
vanuit huis kunt werken. Niet geschoten is altijd mis. 
Hanter je grenzen naar degene voor wie je zorgt. Zorg je met meerdere mensen, spring dan niet 
direct en als vanzelfsprekend in het gat, dat anderen laten liggen in de zorg.  
 

Voer een open gesprek 
Wees niet te bang voor een gesprek. Een leidinggevende heeft er ook belang bij dat jij goed 
functioneert. Leg hem of haar jouw situatie uit en geef aan wat je nodig hebt. Realiseer je wel dat 
een leidinggevende ook de belangen van het werk en de collega’s in de gaten moet houden. Ook 
moet jij zelf zorgen dat je inzetbaar blijft. Neem bijvoorbeeld niet alle zorgverantwoordelijkheid op 
je, maar deel deze met familieleden of vrienden. 
 

Kijk uit met de afspraak ‘als je werk maar afkomt’ 
Misschien zegt een leidinggevende:”Deel je werk in zoals jou het beste uitkomt, als het maar 
afkomt. Vaak is dat een prima oplossing, maar het kan een valkuil zijn. Dezelfde werkbelasting 
combineren met mantelzorgtaken leidt gemakkelijker tot overbelasting en verzuim. Vraag jezelf 
heel eerlijk af: heb je na een dag met ziekenhuisafspraken ’s avonds nog voldoende energie voor je 
werk? 
 

Maak heldere afspraken 
Mag je jouw werkzaamheden voor een bepaalde tijd aanpassen, zorg dan dat je daarover heldere 
afspraken maakt. Hiermee voorkom je misverstanden en conflicten. Plan ook vervolggesprekken 
om de gemaakte afspraken te evalueren. Hierdoor hebben zowel jij als je werkgever de gelegenheid 
zaken aan te passen als dat nodig is. 
 
Informeer je collega’s over de situatie en de afspraken 
Door je collega’s te informeren, begrijpen ze beter waarom je niet naar een borrel gaat of dat 
overwerken lastig is. Vertel je collega’s over de afspraken met je leidinggevende als dat relevant is 
voor de uitvoering van het werk. Je voorkomt zo onnodige ergernis. Ook met betrekking tot je 
collega’s geldt: blijf reëel. Collega’s zijn vaak bereid je te helpen door een taak over te nemen of 
een dienst te ruilen, zeker als dat tijdelijk is. Realiseer je wel dat zij ook hun verplichtingen hebben 
en niet altijd kunnen of willen bijspringen.   
 

Onderhoud en vergroot je netwerk 
Blijf in contact met familie, vrienden, buren en collega’s. Blijf actief contact zoeken met andere 
mensen. Hoe groter je netwerk, hoe meer steun je ervaart.  Breid je netwerk uit met vrijwilligers en 
beroepsdeskundigen.  
 

Vraag en ontvang hulp 
Spreek uit wat je wilt en nodig hebt thuis en op het werk.  Doe dit zo concreet en specifiek mogelijk 
en geef ruimte aan de ander om nee te zeggen. Zet door in het vragen om hulp. Houd niet op bij 
een eerste of zoveelste nee, maar ga naar een ander in je netwerk. Sta open voor de behoefte van 
de ander en wees dankbaar voor de hulp die je krijgt. Geef de ander ruimte en vertrouwen om de 
zorg op zijn/haar eigen manier in te vullen. Het hoeft niet per se op jouw manier.  
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Houd rekening met de belastbaarheid van de ander 
Let erop dat je de ander niet overvraagt.  Kies bijvoorbeeld welk uitje van de drie voor jou het 
belangrijkst is en vraag je netwerk om dan op te passen. Stem af met de ander of het past en 
uitkomt. De ander heeft de verantwoordelijkheid om aan te geven wat wel/niet kan.  
 

Neem momenten voor jezelf 
Neem iedere dag de tijd om je wens(en) te voelen, droom en fantaseer erover. Sta diedere dag stil 
bij je zelf, voel je lijf, sta stil bij je gedachten en gevoelens zonder dat je er iets aan hoeft te 
veranderen. 
 

Praktische tips en nuttige websites 

• Gebruik de ondersteuning van lokale steunpunten mantelzorg. Zij adviseren, informeren, 
faciliteren lotgenotencontact en hebben vaak de mogelijkheid om vrijwilligers in te zetten 
ter ontlasting van de mantelzorger. Soms zijn er ook ‘maatjes’ voor jou als mantelzorger 
beschikbaar via de steunpunten. Informeer naar de mogelijkheden bij het steunpunt in 
jouw woonplaats of de woonplaats van degene voor wie je zorgt. Vaak is de expertise over 
mantelzorg ondergebracht bij de Welzijnsorganisatie van de gemeente.  

• Gebruik de informatie op de landelijke website van Mantelzorg, de belangenvereniging 
voor mantelzorgers, www.mantelzorg.nl  

• Kijk ook op sites als www.handjehelpen.nl. Hier komen vraag en aanbod in de vrijwillige 
hulpverlening bij elkaar.  

• Jong en Veer biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een Mantelzorg Coach die in 
opdracht van werkgever een WerkZorg Adviestraject© kan begeleiden. Dit traject 
ondersteunt en adviseert de werknemer bij het helder krijgen van de oorzaak van 
(over)belasting in werk en zorg.  De begeleiding is erop gericht om in overleg met 
werknemer en werkgever te komen tot concrete maatwerk oplossingen, waardoor een 
optimale invulling van werk- en mantelzorgtaken mogelijk blijft.  

http://www.mantelzorg.nl/
http://www.handjehelpen.nl/

