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Goed noaberschap
Eén op de acht medewerkers is mantelzorger en de verwachting 

is dat dat aantal de komende jaren flink zal stijgen. In Drenthe 

loopt men voorop met de bewustwordingscampagne Drenthe 

Mantelzorgvriendelijk. VPB Emmen helpt de bedrijven in hun 

netwerk om een mantelzorgvriendelijk beleid te voeren. Directeur 

Herman Idema: “Iedere werkgever heeft straks te maken met het 

thema mantelzorg”.

Veel mensen zorgen naast hun baan voor 

doet men dit met liefde, al is er in veel 
gevallen ook geen keus om het anders 
te doen: door bezuinigingen op de thuis-
zorg wordt steeds nadrukkelijker een 

iedere week veel tijd kost en vaak naast 
andere verplichtingen wordt gedaan 

erkenning voor deze mantelzorgers, 

“Goed noaberschap noemden we dat 
-

teur van Vereniging Parkmanagement 

Meer aandacht
Idema en zijn collega Liesbeth 
Horstmann, projectleidster mantelzorg 
bij VPB, vinden echter dat werkge-
vers meer aandacht moeten hebben 
voor deze doelgroep: ook zij hebben 

Inmiddels telt Nederland zo’n 2,4 miljoen 

combineren het mantelzorgerschap met 

medewerkers mantelzorger en de ver-
wachting is dat dat aantal de komende 

Idema durft nog wel een stapje verder 

een paar jaar te maken met het thema 

meer taken die ze met steeds minder 

op de thuiszorg zorgen ervoor dat er 
een groter beslag op de familie wordt 

Drenthe loopt voorop met 
aandacht voor mantelzorgers
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het belangrijk vindt dat bedrijven op de 

“We helpen bedrijven om mantelzorg-

de hoogte zijn van de wetgeving op het 
gebied van mantelzorg, weten hoeveel 
mantelzorgers je in dienst hebt en weten 

Voorkom uitval
Door als werkgever het onderwerp 
bespreekbaar te maken en er begrip voor 
te hebben, ontstaat ook meer bewustzijn 

-

belangrijk dat de extra zorgtaken die je op 

Alleen al om deze reden zou ieder bedrijf 
aandacht moeten hebben voor het thema, 

belangrijk dat zijn medewerkers niet lang-

met een mantelzorgtaak juist de meest 

Een logisch onderdeel van goed werk-
geverschap, aldus Idema, die ervoor 
pleit het onderwerp ook bij het aan-

wordt steeds kleiner, als werkgever 
moet je de balans tussen beide goed 

aan het bespreekbaar maken van het 
thema mantelzorg op de werkvloer, vult 

Enquête
Werkgevers die meer aandacht willen 
besteden aan mantelzorg, kunnen het 
beste beginnen met een enquête onder 
de medewerkers om in kaart te brengen 
in welke mate het thema binnen het 

tools voor de werkgever om zogenaamd 

Signalen zijn mindere prestaties, het 
hoofd er niet bij hebben, vaak ziek of 
afwezig of bijvoorbeeld veel bellen met 

VPB Emmen, als faciliterende organisatie 
voor werkgevers in Emmen met in totaal 

bureau Jong en Veer ondernemers een 
gratis nulmeting aan en een training 
voor het management hoe met de 

Meerdere bedrijven hebben hier al 

Financieel directeur Anita de Groot gaf 
eerder in een interview in dagblad Trouw 
al aan: “Mensen moeten meer voor 
elkaar gaan doen en dat zie je ook in het 

-

geconfronteerd met mantelzorg willen 
we ons profileren als een bedrijf dat 

Drenthe Mantelzorgvriendelijk
Als provincie loopt Drenthe voorop 
als het gaat om openheid over het 

de bewustwordingscampagne ‘Drenthe 

campagne geeft werkgevers en col-

lega’s inzicht in de problemen waar 
een mantelzorger mee kampt, zodat 
zij hierover in gesprek kunnen gaan 
en samen op zoek kunnen gaan naar 

met persoonlijke verhalen en bijeen-
komsten die georganiseerd worden in 
samenwerking met partners zoals VPB 
Emmen maar ook VNO-NCW MKB Noord 

Ard van der Tuuk: “Mantelzorgers met 

willen graag dat deze groep werknemers 
duurzaam inzetbaar blijft op de toch al 

mantelzorgers en hun werkgevers op 
knelpunten in de combinatie werk en 
mantelzorg en zoekt samen naar oplos-

<

Meer weten over dit onderwerp? 
Op www.vpb-emmen is meer informatie 
te vinden over Werk en Mantelzorg. 
Voor de campagne Drenthe Mantelzorg-
vriendelijk kunt u terecht op 
www.drenthemantelzorgvriendelijk.nl

Liesbeth Horstmann en Herman Idema van VPB Emmen

 “Voor de werkgever is het belangrijk dat zijn medewerkers niet langdurig uitvallen. 
Vaak zie je dat mensen met een mantelzorgtaak juist de meest loyale krachten 

binnen het bedrijf zijn”


