
Klem tussen 
betaald werk 
en mantelzorg 
Tekorten op de arbeidsmarkt 
en informele zorg voor ouderen: 
het zijn twee zaken die elkaar 
danig in de weg zitten. Immers: 
hoe meer mantelzorg familie 
en vrienden bieden, hoe min-
der zij beschikbaar zijn voor 
werkgevers die omhoogzitten 
door een gebrek aan personeel. 
 Mantelzorgorganisaties pleiten 
voor uitbreiding van het betaald 
zorgverlof, werkgevers voor flexi-
bele roosters en maatwerk. ‘Het 
is ingrijpender dan je denkt.’
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Klem tussen
werk en zorg
Het kabinet studeert op een voltijdsbonus
om mensen te verleiden meer te gaan
werken. Intussen is er door de toenemende
vergrijzing meer noodzaak tot mantelzorg.
Dat bijt elkaar. Zoals het nu gaat, is het een
‘schier onmogelijke opgave’.

O
mdeouderenzorg toegankelijk
enbetaalbaar tehoudenmoet
er volgenshet kabinet-Rutte IV
meerhulpkomenvanburenen
naasten.Maar tegelijkertijdwil
het kabinet datmensenmeer

urengaanwerken. Een ‘tegenstrijdigheid’, sig-
naleert TweedeKamerlidLianeDenHaan inhet
debat over dekabinetsplannen voordekomen-
deperiode: ‘Hetwringt.’

Miekede Jongekandaar overmeepraten.De
pasgetrouwdedertiger draaitmet tweebanen
eenwerkweek van veertig uur als ze voorjaar
2020 tehorenkrijgt dat haarmoeder kanker
heeft. ‘Dediagnosekwamdrie dagen voorde
eerste lockdown’, blikt zij terug.Daardoorwas
alles extra onzeker.Uiteindelijk konmijnmoe-
derwordengeopereerd,maar vanwegedepan-
demiekonden zeniet garanderendat ze ook
herstelzorg zoukrijgen. Toen zei ikdat ik voor
haar zou zorgen.’

De Jongeswerkgevers—het ziekenhuiswaar
ze als logopedistwerkt endehogeschoolwaar
zij doceert—reageren sympathiek. Tochmoet
ze vooral zelf uitzoekenhoehet zitmet zorgver-
lof. ‘Je voert in eerste instantie zo’n gesprekmet
je leidinggevende endie speelt dat dandoor
naardehr-afdeling, die vervolgens terugkoppelt
dat het tochandersmoet.’

NOODLOT
De Jongeneemt kortdurend zorgverlof op. Bij
de enewerkgever betekent dat dat ze 30% van
haar salaris inlevert, bij de andere is dat 60%.
Zij trekt bij haar ouders in. ‘Hetwas eenpittige
tijd.’

Haarmoeder is herstellende enDe Jonge
heeftmindermantelzorgtaken als het noodlot
toeslaat.Haar vaderwordt plotseling onwel en
moetmet loeiende sirenes naar het ziekenhuis
worden afgevoerd.Het blijkt een enorme inter-
ne bloeding, als gevolg van een tumor.

Opnieuw zorgverlof aanvragenblijkt ingewik-
keld.Haar nogherstellendemoeder is namelijk
de primairemantelzorger, zo heet het. Boven-
dien is er volgens de cao-afspraken slechts één
ziekteverlofperiode per kalenderjaar geregeld.
Bij het ziekenhuisweten zij er kortstondig een
mouwaan te passen, opdeHogeschool geeft ze
les via Teams.

Uiteindelijkwordt hetDe Jonge te veel. Zij
raakt overspannen enmeldt zich ziek. ‘Ik kon
alle ballennietmeer in de lucht houden.’

Tijdens haar re-integratietraject overleed
haar vader. ‘Almet al was het eenheel ver-
drietige periode,’ kijkt zij terug, ‘maar ook
mooi omdat ik die tijdmetmijn ouders kon
doorbrengen.’

Het verhaal vanDe Jonge staat niet op zich-
zelf, vertelt LiesbethHoogendijk vanbelangen-
verenigingMantelzorgNL.Nederland telt nu
eenkleine vijfmiljoenmantelzorgers, vanwie

zo’n eenopde vier betaaldwerkmet zorgmoet
zien te combineren.

‘Tijdens coronahebbenweecht een inkijkje
gekregen inwathet voormantelzorgers bete-
kentwanneer ermindermensen inde zorgwer-
ken.Dat is echt ingrijpenderdan jedenkt.’

Nual is duidelijk dat het aantal zorgmedewer-
kersniet ophet oudeniveau van vóór corona zal
terugkomen, laat staandat ermensenbíjkomen
omde toenemende vergrijzinghet hoofd tebie-
den, constateertHoogendijk. ‘Het kabinet zet
met trajecten als het programma“Wonen, on-
dersteuning en zorg voor ouderen” inopminder
professionele zorg,maar zegtniet hoewedat
met elkaarmoetenopvangen.’

StaatssecretarisMaarten vanOoijen van
Volksgezondheid,Welzijn enSport (VWS) zegt
samenmet zijn collega’s vanSociale Zakenen
Werkgelegenheid te gaankijkenof er ‘meer
nodig enmogelijk is’ omdecombinatie van
betaaldwerk en informele zorg toekomstbe-
stendig tehouden.VolgensMantelzorgNL is
het antwoord evident: zoals het nugaat, ismeer
werkenenmeer zorgen ‘een schier onmogelijke
opgave’.

Hoemoethet danwel?De crux is volgens
Hoogendijkdat depositie vandemantelzorger
veiligwordt gesteld. Teneerstemoethij of zij—
meestal zij—meer zeggenschapkrijgen inhet
overleg overwat de zorgvragernodigheeft.Maar
ookmeer erkenning enmeer faciliteiten.

Hoogendijk: ‘Bij jongeouders vindenwehet
heel normaal datmensenhunwerk combineren
met extra vrij inde schoolvakanties of een ver-
lofregelingdiemaaktdat ze gedurendede eerste
jarenwat vaker thuis kunnen zijn.’Deoverheid
zouook voormantelzorgers iets vergelijkbaars
moeten regelen, betoogt zij.

Werknemers krijgendande ruimtemeer
uren te gaanwerken indewetenschapdat ze
kunnenafschalen als hun zorgtakendat eisen,
om laterweer op te schalen.Wiedaarvandekos-
tenmoetdragen?Hoogendijk vanMantelzorg-
NL: ‘Net als bij ouderschapdenk ikdat er een
deel ligt bij dewerkgever eneendeel collectief
wordt ingestoken.’

DeSociaal-EconomischeRaadkwam
eerdermet een vergelijkbare suggestie inhaar
advies voordemiddellange termijn (MLT).De
wirwar aan cao-regelingen voor calamiteiten-,
rouw-, zorg- en andere soorten verlof zijn on-
overzichtelijk, stelt het polderorgaan.Die zou je
beter kunnenbundelenonderdenoemermaat-
schappelijk verlof, al danniet vormgegeven via
eenpersoonlijk potje. Belangrijkhierbij is een
‘evenwichtigefinanciering’.

Tot concrete aanbevelingen ishetnogniet
gekomen.Hoe zo’n regeling eruit zoumoeten
komen te zien, is nog altijd onderwerp vange-
sprek,weet LisaKuijs, beleidssecretaris bij on-
dernemerskoepel VNO-NCW.

‘Wehebben via de Stichting vandeArbeid
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In het kort

. Mensen moeten meer
uren werken om de te-
korten op de arbeids-
markt op te lossen.. Tegelijkertijd noopt
de vergrijzing tot
meer informele zorg.. Mantelzorgorgani-
saties pleiten voor
uitbreiding betaald
zorgverlof.. Werkgevers zien
meer heil in flexibe-
le roosters en maat-
werk.

‘Vaak is het al genoeg
dat dewerkgeverhetweet.
Dat je collega’swetenwat
er in jehoofd zit’
Lenette van Tienhoven
stichtingWerk&Mantelzorg

aandacht gevraagd voor de relatie tussenbe-
taaldwerk enmantelzorg. Dat aspectmissen
wij in de brief vande staatssecretaris.’

Deondernemerskoepel is niet zondermeer
voorstander vanuitbreiding vanbetaald zorg-
verlof. Vaakbiedt dat geenoplossing, zegtKuijs.
‘Als het gaat om langdurige zorg, bijvoorbeeld
voor eendementerendeouder of eenkindmet
autisme, danheeft eenmantelzorgermeer
baat bij eenflexibel rooster enbegrip opde
werkvloer.’

Vooropstaat dat het onderwerpbespreekbaar
moet zijn, aldusKuijs. ‘Inhetmidden- enklein-
bedrijf zijnde lijntjes vaakkort en zijndemen-
senbetrokkenbij elkaar.Dangaat dat al snel in
goedoverleg. In grotere organisatiesmoethet
onderwerp vaker explicietwordengeagendeerd,
maardiehebbendanwatmeer armslagwatbe-
treft aanpassingsmogelijkheden.’

Kuijswijst eropdat onderzoekheeft aan-
getoonddat het goed gaat bij 84% vandewer-
kendemantelzorgers. Denadrukmoet liggen

opmaatwerkoplossingen, vindt VNO-NCW,
niet op generieke regelingen. ‘Zo zijn flexibele
werktijdenmisschienmakkelijk te regelen in
eenkantooromgeving,maar opdebouwplaats
een stukminder praktisch.’

VAN GEVAL TOT GEVAL
‘We zijnniet tegenwettelijke regelingen,maar
indepraktijk kun jebeter vangeval tot geval
dingen regelen’, zegt ookLenette vanTienhoven
van stichtingWerk&Mantelzorg, diewerkge-
vers bijstaat inhet bieden vanondersteuning
aanmantelzorgers. ‘Zodrahet geformaliseerd
wordt, gaat het allemaal een stukminder soepel,
is onze ervaring.’

Begrip tonen voordeballendie eenmantel-
zorger inde luchtmoethouden is belangrijker
daneenuitgebreide verlofregeling, stelt Van
Tienhoven. ‘Vaak is het al genoegdat dewerk-
geverhetweet.Dat je collega’swetenwat er in je
hoofd zit.Niet alleendeurendie je zorgt,maar
dementale drukdiedat oplevert. Stel, je hebt

eendementerendemoederdie je regelmatig in
denachturenbelt.Danheb je stress als je colle-
ga’s daar geenweet vanhebben.’

Maar voldoen zulke informele structurennog
wel alswe straks—zoals debevolkingsprognose
suggereert—allemaalmassaalmoetengaan
zorgen?

Dat ismoeilijk te zeggen, geeft VanTienho-
ven toe.Wel staat vast dat organisaties die zich
mantelzorgvriendelijk opstellen, straks een
streepje voor hebbenopde krappe arbeids-
markt, zegt zij.

Almet al is het eenwin-winsituatie: ‘Alsman-
telzorgers de flexibiliteit krijgen vanhunwerk-
gever en collega’s, danbetaalt zich dat dubbel
endwars terug. Ze zijn loyaler en vallenminder
uit.’

Miekede Jonge is inmiddelsweermet verlof.
Dit keer omdat zebevallen is vaneendochtertje.
‘Ik zag er tegenopomouderschapsverlof te vra-
genopmijnwerk’, zegt ze. ‘Maarhetwas in een
mumvan tijd geregeld.’

De vraag naarmantel-
zorg groeit. ‘Tijdens
corona hebbenwe
echt een inkijkje
gekregen in wat het
voormantelzorgers
betekent wanneer er
mindermensen in de
zorgwerken. Dat is
echt ingrijpender dan
je denkt.’ FOTO: PATRICIA
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