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Houd mantelzorg bespreekbaar I Onafhankelijke zorgregelaar



In december 2010 sprak Roger van

Boxtel, oud-minister en topman
van zorgverzekeraar Menzis, op de

algemene ledenvergadering van de

Vereniging Parkmanagement en

Bedrijventerreinen Emmen (VPB).

Hij had het over werk, gezondheid,

personeelsbeleid en wat daarmee

samenhangt. Uitdrukkelijk kwam de

thematiek mantelzorg aan de orde.

Zijn komst was een gebaar van de ge-

meente Emmen en zijn verhaalviel in

goede aarde. Een nieuw initiatief was

geboren.

De staf van het bureau Parkmanage-

ment pakte de handschoen op. Man-

telzoÍg was wel degelijk een item. Dat

wist men uit eigen ervaring als man-
telzorger, bij zowel directeur als pro-
jectleider. Er waren voor de Emmense

ondernemers wel wat redenen te
noemen waarom men ervaren me-
dewerkers niet zou mogen verliezen

aan overbelasting door mantelzorg: de
(werkzame) bevolking werd ouder en

de jongeren bleven niet na hun studie;
kortom, een tekort aan (vooral tech-
nisch)personeel was zomaar denkbaar.
Mantelzorgende werknemers verdien-

den dus bijzondere aandacht van de
ongeveer 300 leden van de VPB.

Mantelzorgvriendelijk
De gemeente Emmen was bereid enkele
scans te bekostigen, naar de mantel-
zorgvriendelijkheid van bedrijven.

Gekozen werd voor welzijnsonderne-
ming Sedna en Dokter schoonmaak-

organisatie. Laatstgenoemde werd
voorbeeldbedrijf. De directie was dan
ook erg gemotiveerd, want 1 op de 5
medewerkers bleek mantelzorger, ter-
wijl het landelijk cijfer 1 op de 8 is.

Men ging voor de erkenning "mantel-
zorgvriendelijk

bedrijf" van de

landelijke Stich-

ting Werk & Man-

ïelzorg, die officieel mag worden
gebruikt op de gevel en in publicaties.

De erkenning kwam en Dokter schoon-
maakorganisatie trok een consequente

lijn in de organisatie: bij sollicitatiege-
sprekken wordt ook de thuissituatie
van de sollicitant structureel aan de
orde gesteld en doorgenomen. Ook
in elk functioneringsgesprek komt de
term mantelzorg ter sprake,

Intentieverklaring
Voor de VPB is mantelzorg inmiddels
een vast beleidsonderwerp en in het
jaarplan staat het hoog op de agenda;
er wordt capaciteit beschikbaar gesteld.

De kennis bij de leden moet vergroot
en onderhouden worden. Ledenverga-

deringen zijn daarvoor geschikt, maar
zeer zeker ook het netwerk van oerso-
neelsafdelingen van de leden. Liesbeth
Horstmann, projectleider van de VPB,

werd de spin in het web, waarin op haar

initiatief inmiddels een formeel samen-

werkingsverband bestaat. Vijf partijen
ondertekenden in december 20.|2 een

intentieverklaring hierover. Naast de
VPB zijn dit de gemeente Emmen, wel-
zijnorganisatie Sedna en twee Iandelijk
werkende zorgverzekeraars; Zilveren
Kruis Achmea en Univé. De verzeke-
raars vinden de ontwikkeling in Emmen

hoogst interessant en belonen bedrij-
ven die hun verzuim weten teruq te
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"Ma ntelzorgende werknemers
verdienen bijzondere aandacht"

dringen met een korting van 'l 0olo op de
premie voor hun verzuimverzekering.

Bespreekbaar maken
Liesbeth leidt een werkgroep inzake
de mantelzorg en weet zich daarbij
gesteund door een klankbordgroep. We

kunnen dus wel stellen dat het onder-
werp intussen aardig is ingebed in de
vereniging. De VPB is het aanmeldpunt
voor alle zaken betreffende de bedrij-
venterreinen in de gemeente Emmen.

Dus ookvragen van bedrijven (of werk-
gever en werknemer samen) over man-
telzorg zijn welkom bij Liesbeth. Voor
praktische oplossingen kunnen vragen
in het samenwer-kingsverband worden
doorgeschoven naar Sedna.

Directeur en projectleider bezoeken
regelmatig de leden en maken daarbij

ook het mantelzorgproject bespreek-

baar, gespitst op kansen om weer een

traject naar "erkenning" te stimuleren.
Rapporteren doen ze in een digitale
nieuwsbrief, op ledenvergaderingen
en op een speciale pagina van de VPB-

website.

Ambities zijn er ook nog: Dit jaar twee
nieuwe "erkende bedrijven" en een

opwaardering van de landelijke erken-
ning; die is namelijk eenmalig en Lies-

beth wil er graag een soort jaarlijkse

audit van maken, een bewijs dat het
bedrijf nog steeds goed bezig is.


