Mantelzorg Actueel
voor mantelzorgers in de gemeente
Emmen

Lente 201 3

Schoonmaakbedrijl zet ztch in voor'eigen' mantelzorgers;
Jelle Dokter heeft een schoonmaakbedrijf in Emmen. Hij is bestuurslid van 'Het
Parkmanagement' (een belangenvereniging die fungeert als schakel tussen de
gemeente en de industrie van Emmen).

doen
hieruit

De gemeente Emmen bood ondernemers de mogelijkheid een onderzoekje te
naar het aantal mantelzorgers in hun bedrijf. Jelle maakte hier gebruik van en
kwam, tot zijn verbazing, naar voren dat een op de vijf van zijn werknemers
mantelzorger is.
Hij ging gesprekken aan met'zijn' mantelzorgers om eventueel maatregelen te
treffen; zo wilde hijvoorkomen dat een van hen in de toekomst door overbelasting

ziekzou worden.
Bij een werkneemster signaleerde hij een zekere onrust en vroeg wat er aan de
hand was. De mevrouw (een full time medewerkster) bleek zich zorgen te maken
over haar man. Wanneer ze ver buiten Emmen bestellingen aan het bezorgen was,
raakte ze in paniek: hij was ernstig harlpatiënt en ze zou niet op tijd thuis kunnen zijn
als er iets met hem aan de hand was. Jelle greep in en verdeelde de routes zo, dal
een ander het verre traject nam en zij binnen een straal van twintig kilometer de
bestellingen kon bezorgen.
Hij besloot de mantelzorgers vrij te geven wanneer de zorg extra tijd zou vragen.
Bijvoorbeeld als er veel bezoekjes aan specialisten staan gepland of als de
mantelzorger te zwaar belast dreigt te worden en even moet bijtanken.
Hoewel de regelingen in eerste instantie zakelijk van opzet waren, ontdekte Jelle dat
het een goede sfeer meebrengt in het bedrijf. Mensen werken meer ontspannen en
durven op tijd aan de bel te trekken. Hun nood wordt begrepen. Ze ziin positiever en
dit heeft een fijne uitstraling naar de klantenkring. Ook andere bedrijven worden
hierdoor geprikkeld meer te gaan doen voor 'hun' mantelzorgers, En er ziin duidelijk
minder ziekmeldingen: voordelen voor alle partijen'
Margreet de Leeuw

10

I

i

