
Voor álle vragen over mantelzorg
De Werkgevers Helpdesk Mantelzorg is een desk waar je als leidinggevende, teamleider, HRM- 
professional kosteloos terecht kunt met vragen over de combinatie van werk en mantelzorg. 

Als leidinggevende of teammanager zie je soms dat medewerkers door privé situaties minder kunnen 
functioneren of zelfs uitvallen. Bijvoorbeeld door mantelzorg. Dan is het prettig dat je met je vragen 
snel en gemakkelijk bij de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg terecht kunt. Voor handvatten ter onder-
steuning van medewerkers. Of advies over wettelijke verlofregelingen in het kader van mantelzorg.  
En welke structurele maatwerkoplossingen er zijn. 

Voor álle vragen over werk en mantelzorg kun je terecht bij de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg,  
denk aan: 
        •        Je medewerker gebruikt alle vakantiedagen voor mantelzorg en het jaar is nog maar  
      halverwege. Wat te doen? 
        •        Je medewerkers melden zich regelmatig ziek en je zoekt een structurele oplossingen.
        •        Hoe kun je met je medewerkers het gesprek voeren over de situatie thuis en op het werk?  
         Waar moet je specifiek op letten? 
        •        Je wilt eigenlijk voor de medewerker met mantelzorgtaken geen uitzondering maken,  
      maar je ziet dat dit voor nu de beste oplossing is. Hoe moet je omgaan met dit dilemma?  
        •        Hoever moet je meegaan in de behoeftes van de medewerkers met mantelzorgtaken? 
        •        Een medewerker wil parttime werken vanwege mantelzorg, maar jij kunt degene niet  
                  missen op de werkvloer. Mag je ‘weigeren’? 
        •        Wat kan een mantelzorgcoach voor je betekenen en welke interventies kun je meer inzetten? 

Werkwijze
En vragen specifiek voor HRM professionals, denk aan:
         •       Welke rol kan de zorgverzekeraar spelen in de ondersteuning van werknemers met mantel
     zorgtaken?
         •      Hoe kun je mantelzorg onderdeel maken van je duurzaam inzetbaarheidsbeleid ?
         •       Tijdens de landelijke Dag van de Mantelzorg op 10 november wil je aandacht besteden aan   
      mantelzorg in je organisatie. Hoe kun je dit thema goed oppakken? 

Ben je toe aan een oplossing of advies die jou en je medewerker verder helpt? 
Neem contact op met de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg. 

Bel de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg of mail naar info@jongenveer.nl
 
.

WERKGEVERS HELPDESK MANTELZORG

Bel  
0548 – 546493


