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Inleiding 
Een op de vier werknemers combineert zorg voor een naaste met een betaalde baan. 70% vindt dit 

goed te doen, maar het kan soms een pittige klus zijn. Het helpt als je werkgever op de hoogte is van je 

situatie. In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg.  

Verder vind je onder het kopje “Andere onderwerpen” andere interessante zaken, en we sluiten af met 

onze activiteitenagenda, met onder andere een webinar “Mantelzorg en werk”. 

Heb je hulp nodig bij het vinden van meer informatie naar aanleiding van onderstaande? Bel of mail 

naar 0317 418 818 / mantelzorgwageningen@solidez.nl  

 

Werk en Mantelzorg 
 

 
Het mantelzorgen kan extra zwaar zijn als je het combineert met een betaalde baan of onbetaald werk.  
In geval van een betaald dienstverband zijn er wettelijke regelingen om tijdelijk of voor langere tijd 
bijzonder verlof op te nemen om voor je naaste te zorgen. Vaak zijn in CAO’s ook mantelzorgregelingen 
opgenomen. Het is sowieso verstandig om met je leidinggevende te bespreken wat je situatie is zodat 
deze op de hoogte is, mee kan denken en snapt waarom je misschien af en toe niet helemaal fit bent. 
Het helpt als je werkgever flexibel is met werktijden en snapt dat de kans bestaat dat je misschien 
ineens weg moet als er een noodgeval is thuis. En vaak (afhankelijk van het soort werk) is thuiswerken 
ook een fijne oplossing om werken te kunnen combineren met de mantelzorgtaken. Soms vergoeden 
werkgevers de inzet van een mantelzorgmakelaar die je helpt bij uitzoek- en regelwerk.  
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Praatplaat Werk en mantelzorg 
  

 
 
Bij Solidez Mantelzorg kun je de praatplaat: ‘’Praat eens 

over mantelzorg op het werk’’ opvragen. De Praatplaat 

helpt werknemers en leidinggevenden om met elkaar in 

gesprek te gaan over de combinatie werk en 

mantelzorg. Op de praatplaat zijn vragen opgenomen 

die helpen om het gesprek op weg te helpen. 

Tel: 0317-468818 
Mail: mantelzorgwageningen@solidez.nl  
 

 

Werken en mantelzorgen: 3 tips  
 

1 Houd werk en privé vooral niet gescheiden 

Als je collega’s en werkgever weten wat er thuis speelt, kunnen zij daar rekening mee houden. Dan is de 

drempel ook minder hoog om te zoeken naar een oplossing als de combinatie werk en privé even niet 

gaat.  

2 Vraag hulp 

Uit onderzoek blijkt dat 39 procent van de mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen 

overnemen, terwijl 92 procent van de collega’s zegt dit wel te kunnen en te willen. Er is dus meer 

mogelijk dan je misschien denkt. Zorg er ook voor dat iemand anders de zorgtaken af en toe over kan 

nemen.  

3 Neem zorgverlof 

Alle vakantiedagen aan mantelzorg besteden is zonde. Mantelzorgers hebben recht op zorgverlof. Zoals 

calamiteitenverlof, kortdurend of langdurend zorgverlof. Je mag zelf kiezen welk soort verlof je 

opneemt, maar altijd in overleg met de werkgever. 

Bron: www.libelle.nl  

 

 

Regelgeving en mogelijkheden voor werkende mantelzorgers 
 

Het Zakboek Mantelzorg & Werk bestaat uit 62 pagina’s met informatie over regelgeving en de 

mogelijkheden om de combinatie van werk en mantelzorg gemakkelijker te maken. Ook tref je 

informatie aan over hoe je in gesprek kunt gaan met je leidinggevende en tips om goed in balans te 

blijven. Dit zakboek kun je verkrijgen via Solidez Mantelzorg en het is ook te bestellen via MantelzorgNL  

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl
http://www.libelle.nl/
https://www.mantelzorg.nl/publicaties/zakboek-mantelzorg-en-werk-mantelzorgnl


 

 

Verlofregelingen voor mantelzorgers met een betaalde baan 
 

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer 
heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende 
afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao 
nadeliger is. Vraag dit na bij je werkgever. Je kunt de cao en/of aanvullende afspraken inzien of 
opvragen bij de afdeling Personeelszaken.  
 
Bekijk het filmpje over Wettelijke regelingen 
 
Alles over calamiteitenverlof, kort- en langdurend verlof. Ervaringsverhalen, filmpjes en tips kun je lezen 
via de website van MantelzorgNL. 
 
 
 

Mantelzorgvriendelijke werkgevers 
 

 
De stichting Werk en Mantelzorg helpt werkende mantelzorgers door werkgevers te helpen om de 
combinatie van werk en mantelzorg mogelijk te maken. Geef je werkgever de tip om eens te kijken op 
www.werkenmantelzorg.nl   
Zo help jij je baas om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Geen overbodige luxe in deze tijden van 
krapte! 

https://www.youtube.com/watch?v=OaRuQL6A2kI
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/werk/verlofregelingen-voor-mantelzorgers/
http://www.werkenmantelzorg.nl/


 
Vervangende zorg (respijtzorg) om jou als mantelzorger te ontlasten 
 

 
Het is noodzakelijk dat je de zorg voor een ander goed kunt combineren met andere dingen die 
belangrijk voor je zijn. Een goede balans is niet altijd gemakkelijk te organiseren. Tijdelijke vervangende 
zorg, ook respijtzorg genoemd, kan uitkomst bieden. En een werkgever zou dat (mede) kunnen 
financieren.  
 
Onderstaand een aantal organisaties die vervangende mantelzorg leveren, er zijn er meer. 

 Saar aan Huis  

 Home Instead 

 Mantelaar 
 
Welke vorm past bij jouw situatie en hoe organiseer je dat? MantelzorgNL heeft alles op een rij gezet.  

 

Meer informatie over vergoeding van de kosten van vervangende mantelzorg door zorgverzekeraars 

vindt je op zorgwijzer.nl  

                                                   

 
 

Een inspirerend verhaal! 
 

 
 
Corina Ligthart (52) durfde nauwelijks te hopen dat er op de 
arbeidsmarkt nog plek voor haar was. Ze was de 50 gepasseerd, had 
aangeboren bekkeninstabiliteit en was ruim 25 jaar mantelzorger 
geweest. Een adviseur werk van UWV inspireerde haar om goed na 
te denken voordat ze halsoverkop de arbeidsmarkt op zou gaan. Ze 
schoolde zich om tot trainingsacteur en lotusslachtoffer en is nu 
bhv-instructeur.  
Lees het verhaal hier.  
 
 

 
 
 
 
 

https://saaraanhuis.nl/mantelzorg-aanvragen/bedrijven/
https://www.homeinstead.nl/
https://www.mantelaar.nl/
https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/vervangende-zorg/vervangende-zorg-voor-mantelzorgers-respijtzorg
https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mantelzorg
https://inspiratie.uwv.nl/loopbaan/van-mantelzorger-naar-bhv-instructeur-corina/


 

Boekentip 
 

 
Heelweek: in een week in balans - Jerome Wehrens. 
Dit boek is de compacte versie van de methode van de auteur om 
mensen snel en effectief in balans te krijgen. 
Te bestellen via 
https://www.bol.com/nl/nl/f/heelweek/9200000092087469/ of te leen in 
de bibliotheek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Webinar intensieve zorg thuis 
 

Webinar voor mantelzorgers over de Wet langdurige zorg 
Zorg jij voor iemand, bijvoorbeeld je partner, je zelfstandige wonende moeder of een goede vriend? En 
merk je dat er meer (professionele) zorg nodig is dan jij kunt bieden in combinatie met bijvoorbeeld 
zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of vanuit de zorgverzekeringswet? Dan kun 
je beroep doen op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar wat houdt deze wet precies in? 
Wanneer kom je hiervoor in aanmerking? En welke consequenties zitten hieraan vast bijvoorbeeld met 
betrekking tot eigen bijdrage? 
Graag nodigen we je uit dit webinar gratis te volgen. Het webinar wordt via Zoom gegeven en verzorgd 
door Natalia Vermeulen, trainer bij MantelzorgNL. 
Na aanmelden ontvang je een link om dit webinar te kunnen volgen. 
 
Door: MantelzorgNL en Solidez Mantelzorg 
Datum: Dinsdag 4 oktober 2022 
Tijd: 15.00-16.00 uur 
Kosten: deelname is gratis 
Trainer: Natalia Vermeulen  
Deelnemers: Max. 20 mantelzorgers  
Locatie: Online (voorafgaand aan het Webinar ontvang je een link voor deelname) 
 
Aanmelden: Mail naar mantelzorgwageningen@solidez.nl of bel 0317-468818.  
 
 

https://www.bol.com/nl/nl/f/heelweek/9200000092087469/
mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl


 
 

 

Gezocht voor leefstijlonderzoek: deelnemers (60 – 75 jr) 
 

Wageningen Universiteit voert de HELI studie uit waarbij ze kijken of veranderingen in leefstijl, zoals 
voeding en bewegen, een gunstig effect hebben op de hersenen en het geheugen. Ze zoeken 
deelnemers met een leeftijd tussen de 60 en 75 jaar. Dit onderzoek duurt 28 weken (ongeveer 6 
maanden) en heeft de vorm van een leefstijlinterventie. Een leefstijlinterventie is een programma 
waarin informatie en opdrachten worden gegeven om succesvol te werken aan een gezonde(re) 
leefstijl. 
 
Meer weten? Klik hier.  
 
 

https://mocia.nl/onderzoeken/heli/?utm_source=Laposta&utm_campaign=20220908+Externe+nieuwsbrief+&utm_medium=email


 

Gespreksgroep Rouwverwerking 
 

 
Deze gespreksgroep is voor mensen die in een rouwverwerkingsproces verkeren na overlijden van een 
partner. Ervaring heeft geleerd dat je het beste aan de groep kan gaan deelnemen als het verlies langer 
dan een half jaar geleden heeft plaatsvonden. 
Acht bijeenkomsten, startend begin november. In Huis van de Wijk de Nude. Zie de meegezonden folder 
voor meer informatie. 
 

 

Online relatietraining “ik ook van jou” 
 

 
Willen jullie je relatie én gezin versterken en elkaar nog beter leren kennen? Meld je dan aan voor deze 
training van Bureau Nu. De volledige online training doe je thuis en duurt 8 tot 14 weken. De training 
bestaat uit 7 modules. Bij elke module doe je inspirerende opdrachten in je persoonlijke 
werkboek. Voor stellen met kinderen is er in elke module de mogelijkheid om het gezinshoofdstuk te 
doen. 4 modules doe je online. Hier krijg je input over verschillende onderwerpen en kijk je filmpjes van 
andere stellen die vertellen over hun relatie. 3 modules volg je tijdens online webinar avonden met 
professionele relatietrainers. Je gaat samen als stel aan de slag tijdens het interactieve webinar met de 
opdrachten, waarbij je geen persoonlijke dingen hoeft te delen met andere stellen of de trainers. 
Kosten: 75,- voor inwoners van Wageningen. Meer informatie: https://www.ikookvanjou.net/training-
ik-ook-van-jou-volledig-online/ 
 

 

Activiteiten Solidez Mantelzorg oktober-december 2022 
 

Mantelzorgcafé: BordjeVol  
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol 

Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorggerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken 

van iemands leven. De methode helpt je als mantelzorger om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van 

anderen in te schakelen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met BordjeVol, dit geeft 

spelenderwijs inzicht in je eigen leven. Wat zijn energievreters en energiegevers, welke veranderingen 

zijn wenselijk en wat helpt daarbij? 

Ervaringen van mantelzorgers: "concreet", "maakt bewust", "geeft erkenning", "zet aan het denken", 

"positief confronterend", "biedt eigen regie", "activerend". 

https://www.ikookvanjou.net/training-ik-ook-van-jou-volledig-online/
https://www.ikookvanjou.net/training-ik-ook-van-jou-volledig-online/


 

Datum: Donderdag 13 oktober 

Tijd: 10.00-12.00 uur 

Kosten: Deelname is gratis 

Locatie:  ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, Wageningen. We maken gebruik van de vergaderruimte 

op de 2e etage. 

Deelnemers: max. 8 deelnemers 

Aanmelden voor maandag 10 oktober bij Mantelzorg Wageningen 0317-46 88 18 of 

mantelzorgwageningen@solidez.nl.  

Cursus Minder Piekeren  
Minder piekeren is een groepscursus waarin cursisten in 

vier bijeenkomsten leren hoe zij het piekeren achter zich 

kunnen laten. Cursisten oefenen met technieken om het 

piekeren te stoppen en om niet-helpende gedachten 

over alledaagse gebeurtenissen te vervangen door meer 

helpende. Deze technieken zijn ontleend aan de veel 

toegepaste en bewezen effectieve interventies voor de 

preventie van depressie en angst. 

Tijd: 18.30-20.30 uur  

Kosten: €75.- eigen bijdrage (koffie/thee en materialen) 

Locatie: ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, 

Wageningen. We maken gebruik van de vergaderruimte 

op de 2e etage. 

Deelnemers: 6-8 mantelzorgers  

Trainer: Madelon Siep 

Aanmelden vóór maandag 24 oktober bij Mantelzorg 

Wageningen 0317-46 88 18 of 

mantelzorgwageningen@solidez.nl.  
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Webinar mantelzorg en werk: hoe blijf je in balans? 
Je hebt een drukke baan en zorgt daarnaast voor iemand die extra zorg en ondersteuning nodig heeft. 

Bijvoorbeeld voor je ouder wordende ouder(s), je zieke kind of partner of een naaste kennis. Deze 

combinatie gaat je prima af. Toch merk je dat sluipenderwijs steeds meer tijd opgaat aan het zorgen 

voor de ander, ten koste van de tijd voor jezelf en wellicht ook wel ten koste van je werk. Je weet dat dit 

niet goed is, en je wilt dit ook eigenlijk helemaal niet, maar toch, de ander heeft jouw hulp nodig en die 

laat je niet in de steek. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de balans tussen werk, zorg en privé te 

herstellen. 

In deze workshop geven we je hiervoor 

concrete tips en handvatten. Dit doen we 

o.a. door het tonen van een aantal filmpjes, 

die we met elkaar bespreken. Ontdek wat in 

jouw situatie het beste past om zorg en werk 

vol te houden, nu en in de toekomst en meld 

je snel aan voor de workshop Privé, werk en 

mantelzorg: hoe blijf je in balans? 

Wil jij niet wachten op de workshop en nu al 

vast een aantal tips? Vul dan online de 

wegwijzer van MantelzorgNL in! 

Door: MantelzorgNL en Solidez Mantelzorg  
Datum: dinsdag 15 november 2022 
Tijd: 20.00-21.00 uur 
Kosten: deelname is gratis  
Locatie: Online (voorafgaand aan het webinar ontvang je een link voor deelname) 
Deelnemers: Max. 20 mantelzorgers 
 
Aanmelden vóór dinsdag 8 november bij mantelzorgwageningen@solidez.nl of 0317-468818  
 
 

Mantelzorgcafé: BordjeVol  
Mantelzorgers hebben vaak veel op hun bordje. Soms ligt overbelasting op de loer. BordjeVol 

Mantelzorg geeft breed inzicht in de zorggerelateerde taken én alle andere dingen die deel uitmaken 

van iemands leven. De methode helpt je als mantelzorger om keuzes te maken en bijvoorbeeld hulp van 

anderen in te schakelen. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met BordjeVol, dit geeft 

spelenderwijs inzicht in je eigen leven. Wat zijn energievreters en energiegevers, welke veranderingen 

zijn wenselijk en wat helpt daarbij? 

Ervaringen van mantelzorgers: "concreet", "maakt bewust", "geeft erkenning", "zet aan het denken", 

"positief confronterend", "biedt eigen regie", "activerend". 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Kosten: Deelname is gratis 

Locatie:  ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, Wageningen. We maken gebruik van de vergaderruimte 

op de 2e etage. 

mailto:mantelzorgwageningen@solidez.nl


Deelnemers: max. 8 deelnemers 

Aanmelden vóór woensdag 23 november bij Mantelzorg Wageningen 0317-46 88 18 of 
mantelzorgwageningen@solidez.nl. 
 

Mantelzorgcafé: Check-in bij jezelf 
Onze dagen zitten volgepropt en het is een grote uitdaging om voorbij de oppervlakte van ons bestaan 
te kijken. Toch verlangen we er juist naar om te groeien in bewustzijn. Wil jij ook beter leren om je 
behoeften aan te voelen en deze ook te vervullen? En leren op een mindful wijze naar je dag te kijken, 
om vervolgens de rest van je dag gevoelsmatig beter met zelfcompassie, rust en bewustzijn aan te 
pakken? Dan is dit mantelzorgcafé iets voor jou!  
 
Tijdens dit mantelzorgcafé gaan we aan de slag met ‘Check-in Cards’. ‘Check-in Cards’ leert je om 
dagelijks te werken met dat wat zich aandient in jouw leven. De kaarten helpen op praktische en 
rustgevende wijze om te leren beter voor jezelf te zorgen.  De vragen die erop staan zijn doeltreffend 
raak. Je kunt jezelf er dagelijks op elk moment van de dag mee coachen. 
 
Werkwijze 
Check-in Cards reikt je de handvatten aan om het echte gesprek met jezelf te voeren. Door jezelf de 
juiste vragen te stellen, word je uitgenodigd om naar jezelf te luisteren en wordt je bewuster van je 
eigen behoeften. Deze kaarten zijn een praktische manier om dagelijks afgestemd in het leven te 
(blijven) staan. Het is een tool om een dieper bewustzijn te ontwikkelen. Aan de hand van de kaart 
wordt je meegenomen in een proces van loslaten wat je niet meer dient en verwelkomen wat je wel 
wilt. Je hebt er buiten de kaarten niemand anders voor nodig. 
Er zijn 45 check-in kaarten die je kunnen inspireren, elk met een unieke flow, om naar jezelf te luisteren 
en je innerlijke wijsheid aan te spreken. Tijdens deze bijeenkomst zullen we met een aantal van deze 
kaarten werken.  
 
"Werken met Check-in Cards is een continu proces van ‘wakker’ worden, herinneren en afstemmen."  
Je leert heel concreet hoe je in elke situatie: 
1: Je eigen wijsheid aan kunt spreken 
2: Jezelf naar het midden, terug in afstemming kunt brengen 
3: De verbinding met jezelf verstevigt 

  
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Kosten: Deelname is €7,50 (voor koffie/thee en materialen) 
Locatie:  ’t Palet, Rooseveltweg 408a, 6707 GX, 
Wageningen.  
We maken gebruik van de vergaderruimte op de 2e etage. 
Deelnemers: max. 8 deelnemers 
Aanmelden vóór donderdag 1 december bij Mantelzorg 

Wageningen 0317-46 88 18 of 

mantelzorgwageningen@solidez.nl.  
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Webinar mantelzorg en zorgverzekering  
Voor mantelzorgers die wel wat hulp kunnen gebruiken bij de keuze van hun aanvullende 
zorgverzekering organiseren wij het Webinar mantelzorg en zorgverzekering 
Door: MantelzorgNL en Solidez Mantelzorg 
Datum: maandag 12 december 2022 
Tijd: 16:00 uur - 17:00 uur 
Kosten: deelname is gratis  
Deelnemers: Max. 20 mantelzorgers 
Locatie: Online (voorafgaand aan het Webinar ontvang je een link voor deelname) 
Aanmelden vóór maandag 5 december bij mantelzorgwageningen@solidez.nl of 0317-468818 
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