
Werkgever, voorkom uitval
Schakel de Mantelzorgmakelaar in!

Mantelzorg
Een op de vier werknemers in Nederland combineert werk met  
zorgtaken thuis. De werkende mantelzorger besteedt naast zijn baan 
gemiddeld vijftien uur per week aan zorgtaken. Hoe voorkomt u  
uitval van uw personeel door overbelasting bij mantelzorgers?
Herkent u de signalen? Zet de mantelzorgmakelaar in voor 
verzuimpreventie. 

Mantelzorgmakelaar  
Onze professional
• helpt uw werknemer bij ingewikkelde zorgsituaties
• zoekt naar oplossingen die een win-winsituatie creëren
• maakt knelpunten in uw organisatie zichtbaar in de combinatie  

zorg en werk 
• draagt praktische oplossingen aan ter preventie
• biedt trainingen om mantelzorgers te leren hun balans te hervinden

Weet u dat een verzuimdag 
gemiddeld € 250,- kost?
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Tips 
Met deze tips kunt u uw werknemers ondersteunen en uitval voorkomen:
• herken tijdig signalen van mantelzorg en overbelasting
• zorg voor een open cultuur waarin medewerkers durven te praten over 

overbelasting
• geef collega’s van mantelzorgers de ruimte om aan te geven hoe zij de 

situatie ervaren en wat er voor hen kan verbeteren
• schakel een Mantelzorgmakelaar in voor praktische oplossingen en voor 

advies bij het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 

Voor mantelzorgers is hun werk vaak belangrijk. Even los zijn 
van hun zorgtaken en gewoon een werknemer zijn, gewoon 
collega zijn. Door medewerkers te helpen hun mantelzorgtaken te 
combineren met hun werk, houdt u ze gemotiveerd en gedreven. 
De Mantelzorgmakelaar adviseert u over de mogelijkheden.

Meer weten?
Maak vrijblijvend een afspraak en laat u informeren over de 
mogelijkheden. En bezoek onze website.

Mantelzorg & Meer is geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging 
voor Mantelzorgmakelaars. 

De praktijk heeft uitgewezen dat mantelzorg en 
werk goed te combineren zijn, mits er bewust 
mee wordt omgegaan. De Mantelzorg makelaar 
kan u adviseren over het opzetten van een 
mantelzorgvriendelijk personeelbeleid.
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Mantelzorg & Meer werkt in de gemeenten Aalsmeer,  
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn


