
Thema werk en mantelzorg? Wel of niet mijn zaak? Wat is uw mening?  

 

Aanleiding 

De VPB wil er naar streven een” Gezond, Mantelzorgvriendelijk Duurzaam Bedrijventerrein” te zijn en 

te blijven. Vanwege deze intentie en het actief agenderen van de combinatie Werk en Mantelzorg  

heeft de VPB in 2013 de erkenning gekregen. Tijdens de erkenning  is ook een start gemaakt met een 

werkgroep die verdere invulling wil geven aan dit thema op het bedrijventerrein.   

 

De aanleiding voor deze oproep  is een gesprek dat VBP heeft gehad met de landelijke Stichting Werk 

& Mantelzorg. De Stichting heeft zich de laatste jaren vooral gericht op het bevorderen van 

bewustwording bij organisaties. Op dit moment is de Stichting met het M-power programma aan het 

onderzoeken of er überhaupt en zo ja, welke behoefte er bij bedrijven bestaat voor het 

ondersteunen van hun werkende mantelzorgers. Daarbij de vraag, wat is daarbij de wens richting de 

VPB?  Achter deze mogelijke behoefte ligt de vraag van waaruit, van uit welke visie, bedrijven 

mantelzorgers willen ondersteunen. Deze en andere vragen wil de Stichting Werk & Mantelzorg 

graag in gesprek met een aantal bedrijven verder onderzoeken.  

  

M-power 

Het M-power programma is een project dat een belangrijke en gewenste aanvulling kan bieden op 

het huidige aanbod rondom werk en mantelzorg. In dit project wordt onderzocht in hoeverre 

concrete ondersteuning voor de individuele mantelzorger een meerwaarde voor de werkgever kan 

bieden in de combinatie werk en mantelzorg.  

 

Tafelgesprek 

Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over de beweegredenen , wensen en vragen 

rondom deze thematiek:  Wat voor werkgever ben je voor je medewerkers? En vanuit welke visie en 

vertrekpunt doe je wat je doet? Wat betekent jouw visie op ondernemerschap voor de wijze waarop 

je afspraken maakt met je medewerkers? Wat verwacht je daarbij van de VPB?  

 

Deze en andere vragen willen we graag met een aantal directeuren/eigenaren bespreken in een 

Tafelgesprek. Een open gesprek waarin we op zoek zijn naar de eigen standpunten en verschillende 

aanpakken van u als ondernemer en directeur.  

 

Concreet 

Doe mee en geef je op bij Liesbeth Horstman, l.horstmann@vpb-emmen.nl  

 

De Gesprekken worden gevoerd door Marloes van der Werf (Stichting Werk & Mantelzorg) en  

Heidi de Jong (Jong en Veer).  
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