Hoe borgt u mantelzorgvriendelijk
werken in uw organisatie?
bespreken

beschrijven

bekwamen

borgen

Wat doet Werk&Mantelzorg
Werk&Mantelzorg zet Nederland in beweging naar een duurzamer en mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat. Dat is nodig ook, want het aantal medewerkers met
mantelzorgtaken blijft stijgen. Dit omdat de Nederlandse bevolking sterk vergrijst en
de arbeidsmarkt krapper wordt binnen de participatiemaatschappij. Hoe zorgen we er
niet alleen op korte termijn, maar juist ook op langere termijn voor dat de combinatie
werk en mantelzorg ook in uw organisatie mogelijk is.
Initiatiefnemers MantelzorgNL en Qidos
Werk&Mantelzorg is in 2005 opgericht door MantelzorgNL en Qidos. De samenwerking
is ontstaan vanuit een prettige samenwerking aan verschillende maatschappelijke
projecten. De samenwerking vanuit twee verschillende perspectieven levert een
belangrijke meerwaarde op.
MantelzorgNL zet zich, samen met ruim 350 organisaties die mantelzorgers
ondersteunen, in voor de belangen van mantelzorgers en geeft praktische
ondersteuning.
Qidos is een innovatief HR trainings- en adviesbureau en begeleidt organisaties
op drie thema’s: bewegende organisaties, verbindend leiderschap en krachtige
mensen.

Werk&Mantelzorg Abonnement
Om mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie te borgen, heeft
Werk&Mantelzorg een uniek abonnement ontwikkeld. Met het abonnement ontvangt u onder andere interessante kortingen op producten en diensten van
Werk&Mantelzorg, MantelzorgNL en Qidos.
Een kleine greep uit de voordelen van een abonnement:
• Gratis toegang tot Kennis - en Intervisiebijeenkomsten
• Jaarlijks adviesgesprek met adviseur
• Mogelijkheid om producten op maat te bestellen
(bv. zakboeken met eigen logo)
• 15% korting op producten en advies
• 50% korting op Coachfriend Mantelzorg
(online coaching voor uw medewerkers)
• 50% korting op het lidmaatschap van MantelzorgNL
(voor uw medewerkers die ook mantelzorger zijn)

Meer informatie:

www.werkenmantelzorg.nl/abonnement

slechts

€ 300,per jaar

Werk&Mantelzorg ontzorgt en biedt
een pakket aan oplossingen voor een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
Enkele voorbeelden van interessante producten en diensten:

Coachfriend Mantelzorg
Voor medewerkers die ook zorgen voor een naaste kan Coachfriend Mantelzorg een
uitkomst bieden. Coachfriend Mantelzorg is een online coachprogramma van tien weken.
De werknemer werkt aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en veerkracht door
het doen van opdrachten. Dit kan eenvoudig thuis achter de computer. Een coach van
MantelzorgNL helpt hem of haar daarbij.
Meer informatie: www.mantelzorg.nl/coachfriend
Met een Werk&Mantelzorg Abonnement ontvang je 50% korting.

Workshops voor leidinggevenden
Werk&Mantelzorg heeft diverse workshops ontwikkeld. Voor HR-professionals en
leidinggevenden is er bijvoorbeeld een workshop die aandacht besteed aan de rol
van HR en de rol van leidinggevende als het gaat om agenderen, concretiseren en
implementeren van het thema werk en mantelzorg in de organisatie. Aan de hand
van cases en rollenspel worden concrete handvatten aangereikt.
Meer informatie: www.werkenmantelzorg.nl/workshop
Met een Werk&Mantelzorg Abonnement ontvang je 15% korting.

Sterk in je werk
Qidos helpt als innovatief HR trainings- en adviesbureau organisaties op drie thema’s:
bewegende organisaties, verbindend leiderschap en krachtige mensen. ‘Sterk in je
Werk!’ is een succesvol ontwikkeltraject voor medewerkers om zelfbewust aan hun
inzetbaarheid te werken en daadwerkelijk actie te ondernemen.
Meer informatie: www.qidos.nl
Met een Werk&Mantelzorg Abonnement ontvang je 15% korting.

Geef uw mantelzorgers
erkenning en waardering
Werk combineren met mantelzorg is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld!
Gemiddeld 1 op de 5 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken en dat aantal
groeit. Voorkom uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zet u in voor
gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s en waardeer hen met een lidmaatschap
van MantelzorgNL. Het lidmaatschap biedt uw medewerkers concrete informatie en
(juridische) hulp.
MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die intensief zorgt voor een
ander. Zij biedt informatie, producten, diensten en geeft antwoord op vragen.

Waardeer uw werknemers die zorgen voor een
naaste met een lidmaatschap van MantelzorgNL!
Met een Werk&Mantelzorg Abonnement ontvangt u 50% korting op een
lidmaatschap voor de mantelzorgers binnen uw organisatie.

50%

korting op een
lidmaatschap

Een greep uit de voordelen van het lidmaatschap van MantelzorgNL:
• Actualiteiten via nieuwsbrieven (12x per jaar)
• Informatieve specials over verschillende thema’s
• Magazine Mantelzorger (3x per jaar t.w.v. € 2,95 per magazine)
• Gratis juridisch advies. (maximaal 4 uur per jaar, t.w.v. € 104,05 per uur)
• Hulp en een luisterend oor via de Mantelzorglijn (030 760 60 55)

Neem nu ook een Werk&Mantelzorg Abonnement en maak gebruik van de producten en diensten
om mantelzorgvriendelijk werken in uw organisatie te borgen.
Meer informatie:

www.werkenmantelzorg.nl/abonnement
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