THEORETISCH KADER
Mantelzorgvriendelijk ondernemen

Dit product werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg van de Hogeschool West-Vlaanderen met steun
van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.
Naast de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be is dit theoretisch kader een van de producten
ontwikkeld in het kader van het ESF-project ‘Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid’. Dit project liep van maart
2013 tot maart 2015 binnen de opleiding Verpleegkunde van Howest met Herlinde Dely als promotor en Céline
Baele, Kaat Cornelis en Sarah Janssens als projectmedewerkers.
Het ESF-Agentschap daagt organisaties uit acties op te zetten die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam
verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het Agentschap verwerft en deelt kennis
zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. Het ESF komt tot dit resultaat door een
voortdurende samenwerking met partners. Meer info op www.esf-agentschap.be.
Om de leesbaarheid van dit theoretische kader te behouden, wordt telkens in de ‘hij’-vorm geschreven wanneer
het om mantelzorgers/werknemers/werkgevers/… gaat. Uiteraard geldt dit alles zowel voor mannelijke als
vrouwelijke mantelzorgers/werknemers/werkgevers.
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INTRODUCTIE
De stijgende levensverwachting en de daarmee gepaard gaande
(dubbele) vergrijzing* van onze samenleving dwingen ons om meer en
meer stil te staan bij de organisatie van de zorg. Door de beperkte
capaciteit van de zorginstellingen, zal de focus in de toekomst
noodgedwongen vaker op thuiszorg en mantelzorg* komen te liggen.
Zowel de verhoogde pensioenleeftijd als de toenemende participatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt – vaak de primaire mantelzorgers* –
bemoeilijken de combinatie zorg en arbeid. Eén op vijf werkende
mantelzorgers blijkt een (zeer) hoge belasting te ervaren (De Boer, van
Groenou & Keuzenkamp, 2010). Toch kiezen veel mantelzorgers
omwille van financiële en sociale redenen voor voltijdse of deeltijdse
arbeid. Mits de nodige ondersteuning van de werkgever en ‘op maat gemaakte’ dienstverlening kunnen
mantelzorgers gestimuleerd worden om actief te blijven op de arbeidsmarkt tijdens het verlenen van de zorg.
Mantelzorgvriendelijk ondernemen komt tegemoet aan verschillende noden en dit zowel op maatschappelijk
niveau als op niveau van de werkgever en de werknemer.
Maatschappelijk niveau (macroniveau): In het kader van de vergrijzing is er nood aan een actieve
werkende bevolking die de lasten van de pensioenen helpt dragen. Anderzijds is er nood aan een
maatschappelijk geëngageerde bevolking die bereid is de zorg voor hulpbehoevende familieleden en
vrienden op zich te nemen. Dit omdat de residentiële zorginstanties over onvoldoende capaciteit
beschikken om tegemoet te komen aan het steeds grotere aantal zorgbehoevenden.
Organisatieniveau (mesoniveau): Een mensgericht personeelsbeleid brengt enkele opmerkelijke
voordelen mee voor de organisatie. Uit literatuur blijkt immers dat verzuimkosten aanzienlijk
verminderen, de productiviteit stijgt en de kwaliteit van de werkzaamheden verbetert, de organisatie
aantrekkelijker is waardoor er minder kosten zijn voor o.a. werving en selectie van nieuwe medewerkers
(Yeandle, Bennett, Buckner, Shipton, & Suokas, 2006). Daarnaast leren mantelzorgers in hun zorgsituatie
vaak bepaalde vaardigheden die transfereerbaar zijn naar de werkcontext (bijvoorbeeld
organisatievaardigheden, timemanagement, omgaan met stress, sociale vaardigheden, … ) (Isarin, 2005,
p.51).
Werknemer-mantelzorger (microniveau): Een personeelsbeleid met oog voor de individuele noden van
de werknemer zorgt ervoor dat werknemers met zorgtaken de combinatie zorg en werk beter kunnen
volhouden. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee: de mantelzorger behoudt zijn inkomen,
ervaart minder belasting bij het combineren van zorg en arbeid, behoudt sociale contacten met collega’s
en bewaart zijn sociale rol in de maatschappij. Op deze manier wordt de draaglast verminderd.
Voor wie als organisatie wil investeren in het ondersteunen van werkende mantelzorgers, kan dit theoretisch
kader als vertrekpunt gebruiken. In een eerste deel wordt dieper ingegaan op de definitie van mantelzorg. Een
tweede deel beschrijft de relevantie en de mogelijkheden van mantelzorgvriendelijk ondernemen. De voordelen
voor werkgevers en werknemers met mantelzorgtaken worden hier onder andere toegelicht. In een derde deel
worden de drie pijlers waarop mantelzorgvriendelijk ondernemen steunt in detail besproken.
Wil u effectief aan de slag, dan kunt u een kijkje nemen op de website www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be.
We wensen u en uw medewerkers een boeiend traject naar een ‘mantelzorgvriendelijke’ bedrijfscultuur!
Woorden met een * worden achteraan in een woordenlijst verklaard.

Dit product werd ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid

3

Deel 1: Wat is mantelzorg?

“Zes jaar geleden kreeg mijn man een
hersenbloeding. Sindsdien kan hij niet
meer stappen en zorg ik dag en nacht voor
hem. Ik ben eigenlijk zowel partner,
verpleegkundige, chauffeur, bankier,
poetsvrouw en luisterend oor. Mijn
kinderen van 18 en 20 jaar helpen me
waar ze kunnen, maar hebben zelf ook een
druk sociaal leven. Ben ik mantelzorger?
Ja!” - Lieve, 44 jaar.

“Mijn buurman is 78 jaar en krijgt
het steeds moeilijker om
zelfstandig te wonen. Ik doe
wekelijks de boodschappen en
maak af en toe wat extra om op
te warmen. Voor mij neemt het
maar enkele uren per week in
beslag, maar ik weet dat het voor
hem veel betekent. Ben ik
mantelzorger? Ja!” - Sofie, 34
jaar.

“Mijn moeder is 89 jaar en dementerend.
Ze woont nog alleen thuis. Ik werk
deeltijds en help elke dag nog enkele
uren in het huishouden van mama. Sofie,
de thuisverpleegkundige komt twee maal
per dag. Op die manier is het voor mij
ook haalbaar. Mijn moeder en ik hebben
samen veel plezier. Toch is het niet altijd
even gemakkelijk… Ben ik mantelzorger?
Ja!” – Luc, 59 jaar.

“Negen jaar geleden werd mijn dochter
geboren. Enkele jaren later bleek zij een
autisme spectrum stoornis te hebben.
Op school loopt niet alles even vlot. Ik
probeer er dan ook zoveel mogelijk voor
te zorgen dat zij zo goed mogelijk bij
blijft. Daar kruipt uiteraard veel tijd in,
maar ik wil een zo goed mogelijke
toekomst voor mijn dochter. Ben ik
mantelzorger? Ja!” – Peter, 38 jaar.

Bovenstaande citaten illustreren enkele mantelzorgsituaties. Mantelzorgers nemen de zorg voor een
hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis op. Ze rollen bovendien in de
mantelzorgsituatie voor ze het goed en wel beseffen. Mantelzorgers zijn geen professionele hulpverleners, maar
zorgen voor de zorgbehoevende vanuit de persoonlijke relatie die ze met hen hebben. In dit theoretische kader
wordt onderstaande definitie gebruikt:
Mantelzorg is …
de extra zorg of ondersteuning die meer dan occasioneel, tijdelijk of langdurig, aan een persoon
met fysieke, psychische of sociale noden verleend wordt door één of meerdere personen uit de
directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit een sociale relatie en gebeurt buiten het kader
van een beroepsactiviteit of van georganiseerd vrijwilligerswerk.
(Bron: Kennispunt Mantelzorg, 2014)

Belangrijk hierbij is dat er geen tijdscriterium in de duur van de zorg wordt gesteld, wel een richtinggevende
maatstaf inzake intensiteit (i.e. de term ’meer dan occasioneel’, hetgeen echter zeer subjectief en mede volgens
de eigen wensen/noden van de zorgontvanger én rekening houdend met de eigen draagkracht in te vullen valt).
Daarnaast gaat mantelzorg om de ‘extra zorg’ buiten de normale, gebruikelijke of gangbare zorg in een sociale
relatie. Een mantelzorger neemt taken op die de hulpbehoevende zelf niet (langer) kan doen. In die zin kan iemand
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ook mantelzorger zijn voor een hulpbehoevende persoon die in een residentiële zorgsetting is opgenomen. De
inhoud van de opgenomen zorgtaken verschilt dan uiteraard met de zorg in een thuissituatie, maar dit heeft geen
impact op het erkennen van deze zorg als ‘mantelzorg’. Belangrijk bij het identificeren van mantelzorgtaken is om
de blik zo open mogelijk te houden en zich hierbij niet te beperken tot de zorg die rechtstreeks in relatie tot de
hulpbehoevende persoon wordt gegeven. Bij de zorg voor een zieke partner komt bijvoorbeeld ook het opnemen
van de vroegere rol van de partner en dus ook alle taken die met die rol gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld
huishoudelijke taken, zorg voor de kinderen … Wanneer het gaat om de zorg voor een kind met een beperking,
gaat mantelzorg over alle zorg die buiten de gangbare zorg valt voor een kind van dezelfde leeftijd zonder speciale
noden.
Verder is het belangrijk om mantelzorg en zorg in het kader van vrijwilligerswerk ten opzichte van elkaar een plaats
te geven. Onderstaande tabel vat het verschil tussen beide vormen van zorg kernachtig samen.
Mantelzorg

Vrijwillige zorg

Vrije keuze, maar met morele plicht
Het overkomt je
Ongeorganiseerd
Doorlopend in tijd
Ongedifferentieerd, je doet verschillende taken
Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd
Zorgt voor minder sociale contacten
Geen feedback

Vrije keuze
Het is een bewust keuze
Georganiseerd
Afgebakend in tijd
Je bepaalt zelf de aard van het werk
Je krijgt er vaak veel waardering voor
Draagt bij tot sociale contacten
Coördinatie, deskundigheidsbevordering
Geen risico op overbelasting of isolement, maar
net mogelijkheid tot verruiming van sociale
contacten

Risico op overbelasting en isolement

Tabel 1: Mantelzorg versus vrijwillige zorg (van Lier, Scherpenzeel, & Storms, 2010)
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Deel 2: Relevantie mantelzorgvriendelijk ondernemen
De stijgende levensverwachting en de daarmee gepaard gaande (dubbele) vergrijzing zal ervoor zorgen dat er
steeds meer zorgbehoevenden (zullen) zijn, die niet allen terecht (zullen) kunnen binnen de beschikbare
residentiële zorginfrastructuur. Door de beperkte capaciteit van de zorginstellingen zal er in toenemende mate
een beroep gedaan worden op thuiszorg, mantelzorg en zorg in samenwerking met professionele hulpverleners
(Baele, Debaere, Dely & Janssens, 2013). Burgers worden geacht in de eerste plaats na te gaan of zij de
noodzakelijke zorg uit de eigen omgeving of het eigen netwerk kunnen betrekken (Kenniscentrum emancipatie in
de multiculturele samenleving, 2004). Deze ontwikkelingen ondersteunen het gedachtengoed van de
‘vermaatschappelijking van de zorg’*, waarbij men zorgbehoevende personen zo vaak mogelijk een eigen zinvolle
plek in de samenleving laat innemen en behouden, en hen daarbij waar nodig ondersteunt door een zorg die
tevens zoveel mogelijk geïntegreerd is in de samenleving (Strategische adviesraad welzijn, gezondheid en gezin,
2012).
De vermaatschappelijking van de zorg kan bijdragen tot het welzijn van mensen die aangewezen zijn op zorg en
tot de beheersing van collectieve lasten. Institutionele zorg is immers erg duur; zelfzorg en mantelzorg
daarentegen lijken zo goed als kosteloos te zijn (Isarin, 2005). Mantelzorg zou een aanzienlijke kostenbesparing
kunnen opleveren voor de maatschappij, al moet hierbij bekeken worden of mantelzorgers geen extra kosten met
zijn meebrengen (Morée & Visser, 2007). De onbetaalde arbeid waarop een beroep wordt gedaan, is immers niet
geheel kosteloos en verloopt niet zonder moeilijkheden: de ongelijke verdeling arbeid en zorg, de overbelasting
van werkende mantelzorgers, inkomstenderving en grijs ziekteverzuim* zijn enkele mogelijke risico’s van het
overhevelen van zorg naar (al dan niet werkende) mantelzorgers (Isarin, 2005).
6

Parallel aan deze tendensen op vlak van zorg, is er ook sprake van veranderingen op de arbeidsmarkt. Enerzijds is
het zo dat vroeger mannen gingen werken en vrouwen thuis bleven om op de kinderen te letten. Ook zieke ouders
werden in het gezin opgenomen. Op dit moment moeten mensen, onder druk van de nakende vergrijzing, langer
beroepsactief blijven en worden zowel mannen als vrouwen ingeschakeld op de arbeidsmarkt. Dit blijkt
noodzakelijk om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen. Door deze veranderingen komen mantelzorgers
sneller in een ‘combinatiescenario’ terecht: ze oefenen een betaalde job uit én zijn mantelzorger. Dit zorgt niet
alleen voor een dubbele belasting, maar ook de onderlinge afstemming van beide takenpakketten kan
moeilijkheden opleveren. Toch vinden mantelzorgers het vaak belangrijk om aan het werk te kunnen blijven: een
job naast de zorg is een uitlaatklep, zorgt voor afwisseling in het takenpakket, is een extra uitdaging en geeft
voldoening, zorgt voor financiële draagkracht en meer sociale contacten.
In een vergrijzende samenleving die zowel aangewezen is op een toename van zorg in de privésfeer als op een
toename van arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen, is een hardnekkige discrepantie tussen zorg en arbeid
niet meer mogelijk (Isarin, 2005). De economie heeft door de demografische veranderingen nood aan mensen die
langer aan het werk blijven. Deze oudere werknemers zijn vaak diegene die zorg opnemen en een frictie ervaren
tussen de eisen van het betaalde werk en de verplichtingen van de zorgtaken. Mantelzorgers willen echter graag
de combinatie van werk en zorg blijven uitvoeren. Als de zorg voor een naaste in arbeidstijd goed geregeld is, blijkt
werk voor een mantelzorger een belangrijke overlevingsstrategie te zijn. Mantelzorgers zonder
arbeidsverplichtingen en werknemers zonder zorgverplichtingen zullen steeds schaarser worden (Isarin, 2005).
Bovendien staat de informele zorg* onder druk. Dit door een eenzijdige, op betaalde arbeid georiënteerde
definitie van maatschappelijke participatie. Mantelzorgers worden vaak pas als volwaardig productief lid van de
samenleving gezien als ze ook betaald werk verrichten.
De uitdaging ligt erin om een beleid te ontwikkelen die de combinatie van werk en mantelzorg mogelijk maakt. Er
moet gezocht worden naar een balans en naar voorwaarden om werk en mantelzorg te combineren (Morrée &
Visser, 2007). Mantelzorg en arbeid kunnen immers vaak goed gecombineerd worden als er zowel aan de kant van
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de zorg als aan de kant van de arbeid ondersteuningsmogelijkheden worden gecreëerd voor de werkende
mantelzorger (Isarin, 2005). Mantelzorgvriendelijk ondernemen draagt bij aan een organisatiecultuur waarbinnen
werknemers met mantelzorgtaken voldoende mogelijkheden hebben om de combinatie van betaald werk met
vaak zeer intensieve zorgtaken vol te houden.
Mantelzorgvriendelijk ondernemen levert niet alleen voordelen op voor werknemers met mantelzorgtaken, ook
werkgevers zelf hebben er baat bij te investeren in dergelijk beleid.
Voordelen van mantelzorgvriendelijk ondernemen voor werknemers met mantelzorgtaken
Mantelzorgers vinden het heel belangrijk om aan het werk te kunnen blijven, als dat enigszins haalbaar is. Wanneer
een werkgever een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in de organisatie invoert, zorgt dit ervoor dat de
moeilijkheden die mantelzorgers kunnen ondervinden bij de onderlinge afstemming van beide takenpakketten zo
veel als mogelijk gereduceerd worden. Naast het reduceren van de moeilijkheden in het combineren van werk en
zorg, levert mantelzorgvriendelijk ondernemen bovendien enkele concrete voordelen op. Zo onderhoudt de
mantelzorger door aan het werk te blijven zijn sociale contacten en wordt isolement vermeden. Ook kan de
mantelzorger door aan het werk te blijven zijn financiële draagkracht behouden. Een job naast de zorg is tevens
een uitlaatklep, zorgt voor afwisseling in het takenpakket, is een extra uitdaging en geeft voldoening. Ook worden
de eigen talenten van de mantelzorger blijvend aangesproken en kunnen ze werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling.
Voordelen van mantelzorgvriendelijk ondernemen voor werkgevers
Het implementeren van arbeidsvoorwaarden die maken dat arbeid en zorg goed te combineren zijn, zonder dat
dit ten koste gaat van winst en productie is zeker en vast mogelijk. Toch zien veel werkgevers nog te vaak enkel de
knelpunten en kosten die werkende mantelzorgers met zich meebrengen.
Uit onderzoek aan de universiteit van Sheffield (Yeandle et al., 2006) blijkt
dat in organisaties die een ‘mantelzorgvriendelijk’ beleid hanteren, er
minder verloop en verzuim is en de bijhorende kosten dus ook aanzienlijk
verminderen. Oudere werknemers (de grootste groep mantelzorgers)
blijven langer aan de slag en op die manier wordt kennis en ervaring in de
organisatie behouden. Ook de motivatie, de productiviteit en kwaliteit van
de dienstverlening gaan erop vooruit. Werknemers kunnen namelijk met
een grotere inzet en minder zorgen aan hun werkdag beginnen. Het is
onnodig te zeggen dat de stress daalt en de concentratie bevorderd wordt
wanneer de mantelzorger weet dat de werkgever openstaat voor vragen
rond de combinatie van werk en zorg.
In de meer recente 'Employer Business Benefits Survey’ van Carers UK (2013), werd bij 223 werkgevers (waarvan
bijna de helft uit de privésector) gepeild naar het door hen gepercipieerde effect van het ondersteunen van
mantelzorgers op de werkvloer. De meerderheid van de werkgevers had de indruk dat het ondersteunen van
werkende mantelzorgers een groot of op z’n minst enig effect had op elk van de bevraagde domeinen. De meeste
effecten werden gerapporteerd op het vlak van loyaliteit (93%), retentie (92%), verminderd ziekteverzuim en
absenteïsme (88%), gevolgd door verhoogd engagement (85%), verbeterde ‘people management’ (80%),
effectievere samenwerking van teams (75%), verbeterde dienstverlening (72%), verhoogde productiviteit (69%),
verminderde kosten voor rekrutering en training (65%), verhoogde organisatie-attractiviteit voor potentiële
sollicitanten (61%) en kostenbesparing (55%).
Daarnaast blijkt dat mantelzorgers vanuit de zorgsituatie ook allerlei vaardigheden meenemen die transfereerbaar
zijn naar de werkcontext, vb. organisatievaardigheden, timemanagement, omgaan met stress, sociale
vaardigheden, … Verder wordt ook het werkgeversimago bij werknemers, toekomstige sollicitanten én klanten op
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een positieve manier opgebouwd. Ten slotte creëert aandacht voor de noden van de werknemers een sfeer van
vertrouwen en loyaliteit. Werknemers verwachten niet enkel toegevingen vanuit de organisatie, maar willen ook
graag iets terug doen, vb. inspringen in noodsituaties, werken op knelpunturen, … Onderstaande getuigenis van
een mantelzorger in een organisatie die een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voert, illustreert dit treffend:
“I personally go to that extra mile for them, because I
appreciate what they are doing for me”
(Yeandle et al., 2006)
Vrij vertaald: “Ik zet mezelf nog extra in, omdat ik apprecieer wat mijn organisatie voor me doet.”

Op de website Werkbaar Werk van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) wordt een eenvoudige
tool aangeboden waarmee werkgevers kunnen berekenen wat ziekteverzuim een organisatie kost. Reken uit wat
het jouw organisatie zou kosten wanneer een mantelzorger ziek valt door overbelasting of zich eenvoudigweg ziek
meldt omdat hij onvoldoende op de hoogte is van andere oplossingen om bijvoorbeeld acute situaties in de
mantelzorg op te lossen (zoals omstandigheidsverlof, palliatief verlof ...).
Onderstaande tabel vat de positieve impact van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voor zowel
werknemers als werkgevers kort samen.
Voordelen voor werknemers met mantelzorgtaken
Aan het werk blijven:
Financiële slagkracht
Sociale contacten, voorkomen van isolatie
Voldoening
Uitdaging, inzetten van talenten, persoonlijke
ontwikkeling
Afwisseling, uitlaatklep
Dalend stressniveau, minder zorgen
Verhoogde levenskwaliteit
Kwaliteit van de zorgverlening
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Voordelen voor werkgevers
Verhoogde inzet en productiviteit
Meer loyaliteit en betrokkenheid
Besparing op kosten van rekrutering en op kosten
van accommodatie (vb. Wanneer mantelzorgers
thuis werken)
Organisatietevredenheid en vertrouwen in het
management
Transfer van vaardigheden uit de
mantelzorgsituatie naar de werkcontext
Positief werkgeversimago naar werknemers,
sollicitanten en (potentieel nieuwe) klanten
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Deel 3: Pijlers van mantelzorgvriendelijk ondernemen
Wanneer je ervoor kiest om te investeren in mantelzorgvriendelijk ondernemen, is het belangrijk dat je aandacht
schenkt aan drie pijlers. De drie pijlers die binnen dit theoretisch kader centraal staan zijn:
A. Visie
B. Cultuur van bespreekbaarheid en vertrouwen
C. Maatregelen

A. Visie

B. Cultuur van
bespreekbaarheid

C. Maatregelen

A. VISIE
Een eerste pijler waarop het uitbouwen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid steunt, is het ontwikkelen
van een visie op mantelzorgvriendelijkheid binnen de eigen organisatie. Een mantelzorgvriendelijk beleid draagt
bij tot een ‘mensgericht of mensvriendelijk beleid’. Dit omvat erkenning voor de diversiteit aan rollen van een
werknemer, ook buiten de jobsituatie. Wanneer iemand goed floreert in al zijn rollen, gaat hij immers beter in zijn
vel zitten. Door een algemeen goed welbevinden en gepercipieerde balans tussen de verschillende rollen, zal de
werknemer ook beter functioneren op de werkvloer. Een visie op mantelzorgvriendelijk ondernemen heeft tot
doel kennis van, bewustzijn over en profilering ten opzichte van werk en mantelzorg te bewerkstelligen.
Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid wordt – om de
continuïteit te waarborgen – bij voorkeur verankerd in de bestaande
waarden, visie en beleidslijnen van de organisatie, bouwend op de
missie van de organisatie en door de uitgedragen waarden
optimaal/maximaal
te
internaliseren.
De
visie
op
mantelzorgvriendelijk ondernemen kan bijvoorbeeld opgehangen
worden aan de aandacht die een organisatie besteedt aan
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ waarbij de focus ligt op
het opnemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid en op
het in dialoog gaan met maatschappelijk relevante thema’s zoals
ecologie, fairtrade, … Binnen mantelzorgvriendelijk ondernemen als
MVO-verhaal kan gefocust worden op het aspect ‘people’ in de
trilogie people – planet – profit. Het is weliswaar belangrijk dat het
thema mantelzorg expliciet benoemd wordt en een plaats krijgt,
willen we van een mantelzorgvriendelijk bedrijf/beleid spreken.

“Ik wil zorgen voor mijn mensen en
aandacht voor mantelzorg is daar een
stukje van. Het komt vaker voor dat er
een kind ziek is, dat het een bepaalde
periode wat slechter gaat in de relatie,
… Maar mensen die in een
mantelzorgsituatie zitten, die moeten
weten dat er oplossingen voor bestaan
en dat ze niet ziek worden.”
T. Vanden Broele
(CEO Vanden Broele Group, profit, 100-tal
werknemers)

Bij het ontwikkelen van een visie is het als organisatie belangrijk om na te denken over
volgende vragen:
Van waaruit kiest mijn organisatie ervoor om aandacht te besteden aan het thema
mantelzorg?
Op welke manier past aandacht voor mantelzorg binnen de missie en visie van de
organisatie?
Binnen welke beleidslijnen wordt het thema mantelzorg opgenomen?
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Aandachtspunten bij het ontwikkelen van een visie
Het is belangrijk om een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te ontwerpen dat niet ‘voorwaardelijk’
is. Werknemers moeten de flexibiliteit die ze nodig hebben niet ‘verdienen’ door genoeg te werken. Een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid moet met andere woorden losgekoppeld kunnen worden van de
effectieve (meer-)uren die de werknemer tot dusver heeft gepresteerd, van anciënniteit, positie in de
organisatie … Sowieso is het kwantitatief inschatten van de balans van draagkracht en draaglast
onmogelijk. Elke persoon is uniek en wordt bepaald door zijn hele levensgeschiedenis en context. Aan de
hand van het oplijsten van bijvoorbeeld mantelzorgtaken alleen, kan men zich geen accuraat beeld
vormen van de nood van de mantelzorger. Mede omwille van die reden wordt er in de definitie van
mantelzorg niet voor gekozen om te concretiseren in termen van bijvoorbeeld aantal uur zorg die men
minimaal moet verlenen om als mantelzorger erkend te worden. Het Kennispunt Mantelzorg gaat ervan
uit dat elke mantelzorger, hoe klein zijn taak ook is, in deze rol erkend kan worden. Deze erkenning is een
erg wezenlijk onderdeel van mantelzorgvriendelijk ondernemen. Dit staat los van de vraag van de
mantelzorger naar zijn werkgever toe; die kan bekeken worden binnen de mogelijkheden en grenzen van
de organisatie en hoeft niet per definitie ingevuld te worden.
Duurzame personeelsinzet impliceert het bewaken van de belasting van alle werknemers. Als mensen
langdurig (structureel) in het rood gaan, is er geen vangnet om pieken of noodsituaties op te vangen.
Bovendien houdt niemand dit blijvend vol. Vandaar dat het cruciaal is binnen een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid om ook de zorg voor collega’s van mantelzorgers en hun omringende team als geheel,
in te bouwen. Zo moet bewaakt worden dat collega’s die inspringen voor elkaar zelf niet in het rood gaan.
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B. CULTUUR VAN BESPREEKBAARHEID EN VERTROUWEN
“Het is op zijn minst een uitdaging om medewerkers te laten voelen
dat wij het als werkgevers echt belangrijk vinden dat zij een
evenwicht vinden tussen hun werk-privé balans. Cruciaal hierin is het
creëren van een cultuur van bespreekbaarheid. Naar aanleiding van
mantelzorgsituaties kunnen we deze cultuur van bespreekbaarheid
vorm geven. Waar loop je als medewerker tegenaan, waar ervaar je
problemen, hoe kunnen we jou helpen om zowel je mantelzorgrol als
professionele rol vol te houden, … Dit houdt medewerkers bezig. Dit
bespreekbaar maken, zowel als directie als leidinggevende, heeft op
zich al een gunstig effect op de beleving van de medewerker. En dat
is wat meteen opvalt. Medewerkers in een mantelzorgsituatie
vragen geen onmogelijke grootse dingen, ze vragen vooral om
beluisterd te worden.”
(T. Lambrecht, Operationeel Manager Woonzorggroep GVO, social
profit, 800-tal medewerkers)
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Een tweede pijler is het zorgen voor een
cultuur van bespreekbaarheid en
vertrouwen. Deze pijler is de centrale
pijler binnen een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid. Het is belangrijk dat
de visie die men construeert in dialoog
tot stand gebracht wordt, afgetoetst en
bijgeschaafd wordt, en duidelijk
gecommuniceerd wordt. Bovendien
moet informatie rond de combinatie van
werk en mantelzorg toegankelijk zijn,
proactief worden aangeboden langs
zoveel mogelijk communicatiekanalen
en gekend zijn door alle medewerkers.
Ook dient er ruimte voor feedback
gecreëerd te worden. Daarnaast is het
van belang dat maatregelen steeds

besproken kunnen worden, vragen altijd gesteld moeten kunnen worden en er ruimte is voor dialoog over vragen
en hun onderliggende nood. De werkgever onderbouwt ook waarom hij een bepaalde maatregel toekent of
afkeurt. Transparantie en discretie bevorderen immers het vertrouwen van de medewerkers in de werkgever; er
is geen willekeur en er is respect voor persoonlijke informatie. Dit voedt de empathie en de
loyaliteit van de werknemers naar het bedrijf toe. Verder is het belangrijk om het
tweerichtingsverkeer in de communicatiekanalen te bewaken: dus zowel de top down (informatie
geven, transparantie, communiceren van visie) als de bottom up (voeling met teamdynamiek en
persoonlijke verhalen) communicatiekanalen moeten open gehouden en actief aangeboden
worden.
CULTUUR VAN BESPREEKBAARHEID
= kunnen, willen en durven
₋
₋
₋

Bekendheid met en aanwezigheid van het thema mantelzorg;
Beschikbaarheid van informatie omtrent de combinatie van werk en mantelzorg;
Bespreekbaarheid van de noden uit concrete mantelzorgsituaties bij werknemers en hun
collega’s/verantwoordelijken.
 Zowel in horizontale als verticale werkrelaties en voortgezet doorheen de tijd

Wat bespreken?
Als werkgever is het van belang om de term mantelzorg kenbaar te maken binnen de organisatie. Wat is
mantelzorg en wanneer is iemand mantelzorger? Het blijkt echter dat niet alle mantelzorgers zich bewust zijn van
het feit dat ze mantelzorger zijn. Daarnaast kan het thema ‘werk in combinatie met mantelzorg’ bespreekbaar
gemaakt worden. Mogelijke onderwerpen hierbij zijn: de dubbele taak, de moeilijke afstemming, de rol van de
werkgever, de rol van de mantelzorger, mogelijkheden en grenzen, doorverwijsmogelijkheden naar de zorgsector,
…
Wanneer bespreken?
Mantelzorgsituaties kunnen zowel structureel – ingebouwd doorheen de tijd – als ad hoc – naar aanleiding van
een infomoment of concrete mantelzorgsituatie – besproken worden.
Mogelijke kanalen
Onderstaande mindmap geeft enkele mogelijke kanalen weer die werkgevers kunnen benutten voor
communicatie of sensibilisatie rond het thema mantelzorg. Belangrijk is wel dat men als bedrijf
organisatiespecifieke mogelijkheden benut en creatief te werk gaat.
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Bespreken van individuele mantelzorgsituaties
Doorgaans hebben werknemers een groot verantwoordelijkheidsgevoel; ze hebben de neiging om zelf naar
oplossingen te zoeken. Sommigen stappen pas naar de werkgever als het niet (meer) lukt, anderen komen
helemaal niet, en vallen in bepaalde gevallen uit door ziekte. Mensen maken met andere woorden een heel proces
door voor ze bij de werkgever komen aankloppen. Leidinggevenden hebben daardoor mogelijks geen zicht op de
hoge belasting van mantelzorgers. Door te investeren in een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en dit in de
eigen organisatie uit te bouwen, wordt een (mogelijks) reactieve manier van werken omgepoold naar een
proactieve manier van werken. Leidinggevenden kunnen proactief een cultuur van vertrouwen en
bespreekbaarheid installeren, formeel en informeel. Het is belangrijk om signalen van betrokkenheid uit te sturen
naar werknemers op persoonlijk en professioneel vlak (via zoveel mogelijk communicatiekanalen), mensen te
erkennen in wat ze al doen, hen aan te moedigen de stap naar werkgever te zetten en met zo ruim mogelijk
perspectief samen naar oplossingen te zoeken. Bovendien is het van belang om een veilige omgeving te creëren
waarin het durven toegeven dat het niet meer lukt niet als ‘falen’ wordt gezien, maar net als een teken van
maturiteit en van het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid (kunnen inschatten van disbalans in eigen
draaglast – draagkracht), m.a.w. spreken zonder consequenties. Daarnaast valt het preventief werken niet te
vergeten. De werkgever moet actief de hand uitsteken; dit kan bijvoorbeeld in een ‘mantelzorggesprek’.
Als werkgever is het belangrijk om de keuze te maken: “Wanneer bied je dialoog aan?”. Er kan intern besproken
worden wat de verkozen communicatiestrategie is. In welke mate wenst de werkgever dat de werknemers eerst
zelf naar oplossingen zoeken vooraleer de werkgever aangesproken wordt? Vanaf wanneer wordt de stap naar de
leidinggevende het beste gezet, om zo samen naar oplossingen te zoeken? Het voordeel van het kiezen voor
‘vroege’ bespreekbaarheid is dat de werkgever zelf meer opties kan aanreiken, dan eigen ja/neen antwoorden op
een kant en klare vraag van de werknemer. Door middel van dialoog komt men soms tot meer inzicht en betere
oplossingen. De werkgever kan mee nadenken over mogelijke creatieve oplossingen en is goed op de hoogte van
de mogelijkheden van de organisatie. Bovendien kan er worden gedacht vanuit de
mogelijkheden i.p.v. uit de beperkingen. Verder is de keuzevrijheid in het bespreekbaar
Tip: Heb ook oog
stellen van mantelzorg van belang (de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid van de
voor minder
mantelzorger). Er mag geen sociale druk ontstaan om een mantelzorgsituatie op het
assertieve
medewerkers!
werk kenbaar te maken en/of te bespreken. De medewerker moet de keuze blijven
hebben om zijn situatie al dan niet te bespreken.
Richtlijnen voor het bespreken van individuele mantelzorgsituaties
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Erken sowieso de situatie van de werknemer. Het al dan niet toekennen van tegemoetkomingen
kan hiervan losgekoppeld worden.
Toets de noden van de werknemer af, onderliggend aan de vraag. Wat de werknemer vraagt, is niet
altijd hetzelfde als wat hij nodig heeft. Vaak is de vraag een product van een lang proces waar de
nood aan ten grondslag lag.
Stem de noden van de mantelzorger af op de noden van de organisatie. Elke organisatie heeft
immers zijn eigen grenzen en mogelijkheden. Benutten van de eigen sterkten en respect hebben
voor de eigen grenzen is cruciaal bij het ontwerpen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
dat leefbaar is (en dat op lange termijn blijvend stand kan houden).
De bespreekbaarheid moet ook van toepassing zijn op de collega’s. Zorg voor dialoog over de
gevolgen voor het team.
Verlies het principe van maatwerk niet uit het oog. Er zijn geen standaardmenu’s of
standaardrecepten voor mantelzorgvriendelijkheid, o.a. omwille van de uniciteit van elke
mantelzorgsituatie én van elke mantelzorger. Afwijkingen van een bepaalde uitgezette beleidslijn
zijn dus steeds mogelijk, maar worden wel best gekaderd.
Zet maatregelen en hun termijn op papier. Dit geeft rust en zekerheid.
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7.
8.
9.

Plan opvolggesprekken in.
Communiceer eerlijk en expliciet over jobzekerheid of implicaties van maatregelen op de loopbaan
van de werknemer.
Onderschat de morele stress bij mantelzorgers niet. Emotionele betrokkenheid en (gepercipieerde)
onmogelijke compatibiliteit kan voor schuldgevoelens, gevoel van impasse en stress zorgen.

Waarden in communicatie
Enkele waarden zijn cruciaal in de communicatie met werknemers
die mantelzorgtaken opnemen:
Vertrouwen binnen werkrelaties;
Transparantie;
Discretie;
Maturiteit;
Helderheid van verwachtingen;
Continuïteit.
Communicatie naar collega’s/team toe
Het team (van de werknemer met mantelzorgtaken) zal geïnformeerd moeten worden over de afgesproken
tegemoetkomingen in een concrete mantelzorgsituatie en de implicaties hiervan voor hen (extra werken/andere
uren werken/eventueel overnemen van bepaalde taken/termijn/…). Hierbij heeft de mantelzorger zelf de keuze
in hoeverre er ingegaan wordt op de achtergrondinformatie die met de privésituatie (mantelzorgsituatie) te
maken heeft. Dit wordt enkel gedaan als de mantelzorger hier zelf voor kiest.
Enkele aandachtspunten bij de communicatie naar collega’s/team toe:
Bereid het briefingsmoment naar het team toe voor met de mantelzorger. Bespreek de graad van
discretie, alsook wie wat communiceert.
Bepaal de setting. Gebeurt de briefing op een teamoverleg of op een speciaal hiervoor georganiseerd
overlegmoment?
Kader de afgesproken maatregelen en communiceer de geplande termijn.
Bespreek de gevolgen voor het team (en volg deze op).
Geef aan wat de gewenste rol van de collega’s is in het informele contact met de mantelzorger.
Respecteer de grenzen van collega’s en respecteer de variatie in draagkracht van werknemers.
De dialoog die op deze manier aangegaan wordt over de mantelzorgsituatie, creëert binnen het team tolerantie
voor unieke trajecten gebaseerd op individuele noden. Meer bepaald door een goed opgebouwde interne
communicatie, worden begrip en collegialiteit gevoed, en kan er vertrouwen groeien bij alle betrokken
werknemers dat ook de eigen noden – mochten die zich voordoen – een plek (kunnen) krijgen (‘Mocht ik ooit een
vraag hebben, dan wordt er ook naar mij geluisterd’). Niet elke maatregel hoeft dus beschikbaar/toepasbaar te
zijn op elke medewerker, maar wel elke vraag kan beluisterd worden. Dit schept ruimte voor het stellen van
prioriteiten en voor het opvangen van multipele vragen. We pleiten voor een fairness op basis van noden in plaats
van op basis van maatregelen.
Noden worden erkend, maatregelen niet per definitie toegekend.

Rollen van verschillende actoren
In een organisatie zijn er verschillende actoren die binnen het traject dat mantelzorgers lopen een bepaalde rol
invullen. Dit om werk en zorg op een optimale manier op elkaar af te stemmen en zo optimaal te kunnen
functioneren, zowel in de zorg- als in de werksituatie. De hamvragen die gesteld moeten worden zijn:
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-

Welk traject wil men dat een mantelzorger bij voorkeur loopt in de organisatie?
Wie is het primaire aanspreekpunt?
Waar is informatie te vinden?
Welk mandaat heeft welke actor uit de organisatie in dit traject?
Op welke manier zijn alle rollen op elkaar afgestemd?
Sluiten de mandaten aan bij elkaar zodat er geen hiaten of te grote, verwarrende
overlappingen zijn?

Het traject van een mantelzorger loopt – eventueel over de contactperso(o)n(en) (collega’s, mantelzorgcoach,
bedrijfsarts, vertrouwenspersoon) – via de rechtstreeks leidinggevende, eventueel met inschakelen van
personeelsdienst/personeelsoverleg, naar het team. Deze beweging is organisch en cyclisch (de stappen kunnen
verweven zijn en koppelen naar elkaar terug; ze lopen niet strikt chronologisch, maar vaak parallel). Startpunt is
het identificeren wie betrokken is, welke rol deze persoon opneemt binnen het parcours van de mantelzorger, en
welk mandaat die persoon binnen dit traject heeft. Het is bovendien even verhelderend om te weten welk
mandaat niet tot een bepaalde rol behoort. Aan een bepaalde rol/mandaat worden telkens bepaalde
verwachtingen gekoppeld.
Wanneer je nadenkt over rollen en hun bijhorende mandaat, is het goed om die te ontrafelen, zodat ze
desgewenst opgesplitst kunnen worden: hart luchten, doorverwijzen, informatie geven, dialoog over
professioneel parcours/loopbaan, coaching, …
Het is belangrijk om alle rollen en hun bijhorende taken te erkennen en hier ook ruimte voor te maken binnen de
jobruimte. D.w.z. geen ‘extra’ taken/mandaat toekennen zonder bijhorende arbeidstijd. Vaak is de rol van een
actor in het traject van mantelzorgers een aspect uit het spectrum van de taken van die actor. Er hoeven dus geen
nieuwe functieomschrijvingen te worden opgesteld.
Hieronder worden drie fiches voorgesteld met morgelijke rollen voor de mantelzorger, de collega en de
rechtstreeks leidinggevende binnen een organisatie. De uitgebreide versie van de fiches (met suggesties bij andere
actoren zoals bijvoorbeeld de personeelsdienst, de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, …) is op de website
www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be terug te vinden.

MANTELZORGER
Suggesties voor de rol van de mantelzorger:
De mantelzorger …
weet dat het zijn eigen keuze en verantwoordelijkheid is om zijn situatie bespreekbaar te
stellen;

-

weet dat loyaliteit naar de werkgever toe een aspect is dat bijdraagt aan een soepel
parcours rond mantelzorgvriendelijkheid. Binnen dit parcours is wederkerigheid immers
cruciaal.
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COLLEGA
Suggesties voor de rol van de collega’s van de mantelzorger:
Collega’s …
zijn vaak natuurlijke gesprekspartners en kunnen een luisterend oor bieden aan de
mantelzorger;
kunnen ad hoc onderling oplossingen helpen bedenken (vb. door van shift te wisselen,
…);
die zelf mantelzorger zijn of geweest zijn, kunnen ervaringen delen en als dusdanig een
meerwaarde betekenen in het zoekproces van de mantelzorger.

RECHTSTREEKS LEIDINGGEVENDE
Suggesties voor de rol van de rechtstreeks leidinggevende van de mantelzorger:
De rechtstreeks leidinggevende …
kan het eerste (laagdrempelig) aanspreekpunt voor de mantelzorger zijn;
is de centrale persoon waarrond het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is
opgebouwd;
heeft het mandaat om in gesprek te gaan over het professioneel parcours van de
mantelzorger en kan hem hierin coachen;
monitort de impact van de tegemoetkomingen aan mantelzorgers op het team en
superviseert/coacht/bewaakt de haalbaarheid van de oplossingen voor alle
betrokkenen en voor de organisatie;
bewaakt de productiviteit en de continuïteit van inzet.

C. MAATREGELEN
Een derde pijler binnen mantelzorgvriendelijk
ondernemen
omvat
de
verschillende
maatregelen. Enerzijds vragen maatregelen
om een visie op organisatieniveau, anderzijds is
maatwerk cruciaal en gebruik van creativiteit
belangrijk om tegemoet te komen aan de
unieke mantelzorger / mantelzorgsituatie.
Daarom zijn de mogelijke maatregelen die
hieronder en binnen de verschillende tools
aangeboden worden, slechts voorbeelden. Het
creëren van nieuwe, organisatiespecifieke
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maatregelen is absoluut aan te raden. Verder is het belangrijk dat de maatregelen niet enkel voorradig zijn, maar
ook gekend en toegankelijk. Werknemers dienen weet te hebben van de beschikbare maatregelen en ook op
welke manier ze er een beroep op kunnen doen (het moet duidelijk zijn bij wie men terecht kan). Voorbeelden
van mogelijke maatregelen zijn:
Maatregelen rond sensibilisatie en communicatie.
Tijdskrediet en snoeien in jobtime. Een opmerking hierbij is echter dat mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid absoluut meer is dan deze maatregel en hier dus niet tot gereduceerd mag worden (cfr.
cultuur van bespreekbaarheid en vertrouwen als centrale pijler en fundament voor maatwerk). Dit omdat
werk voor mantelzorgers op verschillende vakken erg belangrijk kan zijn: inhoudelijk (voldoening –
ontplooiing – diversiteit in taken – ruimte in leefwereld), sociaal en financieel. Essentieel bij alle vormen
van vermindering in jobtime is ook het herbekijken van niet enkel aantal werkuren maar ook van jobinhoud/takenpakket.
Naast structurele veranderingen/aanpassingen, is het van belang ook ruimte voor ad hoc flexibiliteit te
voorzien, meer bepaald voor opvang van acute (nood-)situaties (valt in de meeste mantelzorgsituaties
wel voor): voorzien van back-up, bepalen van vangnet voor uitval zodat niet steeds dezelfde collega
inspringt.

-

Flexibiliteitsmaatregelen, waarvan de voorwaarden geëxpliciteerd dienen te worden: Wie? Wanneer?
Wat wordt er wel/niet verwacht? Wat zijn mogelijkheden en grenzen (ook van de werknemer)? Het is
belangrijk realistische verwachtingen te scheppen. Mantelzorgvriendelijk ondernemen kan ook niet
gereduceerd worden tot een flexibiliteitswedloop.

Aandachtspunten bij maatregelen
Het Kennispunt Mantelzorg ijvert voor een niet-fundamenteel verschillende benadering van mantelzorgers
en niet-mantelzorgers. Hiermee wordt zowel stigmatisering als een voorkeursbehandeling van mantelzorgers
vermeden. In het tegemoet komen aan noden en/of vragen van werknemers dient men zo ‘neutraal’ of
‘objectief’ mogelijk te zijn. Ook hier is het belangrijk om ervan uit gaan dat elke vraag/nood (ruimer dan
mantelzorg) beluisterd kan worden; er kan echter niet op elke vraag ingegaan worden (of soms moet men tot
een tussenoplossing komen die zowel voor de werknemer als de organisatie haalbaar is). De door ons
vooropgestelde ‘mantelzorgvriendelijke maatregelen’ kunnen, zoals eerder aangehaald, in principe ook
toegepast worden op werknemers zonder mantelzorgtaken. Deze consequentie en transparantie komt de
cohesie van teams (teamspirit) en de relatie met de werkgever ten goede. Toch is het belangrijk om
mantelzorg niet uit het oog te verliezen. Er moet bovendien steeds voldoende mogelijkheid zijn om
prioriteiten te stellen binnen de diversiteit van vragen, met als mogelijke richtingaanwijzers een inschatting
van factoren zoals nood en dringendheid. De consequentie van toepassen van maatregelen ligt dus in het ‘in
principe beschikbaar/toegankelijk zijn’ van deze maatregelen voor iedereen. Niet alle maatregelen kunnen
echter aan alle werknemers worden toegekend. Een transparante communicatie (met motivering) is hierbij
cruciaal.
Duurzame personeelsinzet impliceert het bewaken van de belasting
van alle werknemers (cfr. visie). Het regelmatig inbouwen van
reflectiemomenten over de toegekende mantelzorgvriendelijke
maatregelen, en de impact hiervan op het team, het afspreken van
een concrete termijn voor tegemoetkomingen, met evaluatiemoment
en mogelijke verlenging, zijn elementen die structureel in een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in te bouwen zijn. Stuk voor
stuk bewaken ze de haalbaarheid van de mantelzorgvriendelijke
maatregelen voor de mantelzorger, collega’s, het ganse team en de
organisatie.
Een uitgebreide lijst van mantelzorgvriendelijke maatregelen vind je op www.mantelzorgvriendelijkondernemen.be.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Dubbele vergrijzing
In België spreekt men soms van een dubbele vergrijzing. Niet alleen de gemiddelde leeftijd van de
bevolking stijgt, maar ook het aandeel 80-plussers onder de ouderen in de bevolking neemt sterkt toe.
Grijs ziekteverzuim
Bij grijs ziekteverzuim meldt een werknemer zich ziek, maar de wettelijkheid van de ziekmelding roept
twijfels op. Vaak is de aanleiding tot de ziekmelding wel legitiem, maar de duur van het verzuim niet. De
medewerker zal met andere woorden langer thuis blijven dan medisch gezien noodzakelijk is.
Informele zorg
Het tegemoetkomen aan de noden van een zorgbehoevende binnen een intermenselijke, nietprofessionele relatie, al dan niet met behulp van systemen, die erop gericht is de zorg te bevorderen en
te ondersteunen (Vogels, 2004).
Mantelzorg
Mantelzorg is de extra zorg of ondersteuning die meer dan occasioneel, tijdelijk of langdurig, aan een
persoon met fysieke, psychische of sociale noden verleend wordt door één of meerdere personen uit de
directe omgeving. De zorgverlening vloeit voort uit een sociale relatie en gebeurt buiten het kader van
een beroepsactiviteit of van georganiseerd vrijwilligerswerk (Kennispunt Mantelzorg, 2014).
Primaire mantelzorgers
Mantelzorg kan door één of meerdere personen gegeven worden. Niet iedere mantelzorger neemt
noodzakelijkerwijs evenveel taken op zich. Diegene die het grootste deel van de zorg op zich neemt,
wordt de primaire of centrale mantelzorger genoemd. Indien een mantelzorger inwoont, is hij of zij
doorgaans de primaire mantelzorger: hij of zij coördineert de zorg en/of de externe contacten met
professionele hulpverlening. Als er geen inwonende mantelzorger is, tekent zich meestal in een vroeg
stadium een rolverdeling af tussen de kinderen, broers, zussen, vrienden… (Kennispunt Mantelzorg,
2014).
Vermaatschappelijking van de zorg
Vermaatschappelijking van de zorg verwijst naar het streven om mensen met beperkingen, chronisch
zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede
leven, …. een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te
ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. (Vlaamse
Overheid, 2015).
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