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Hoeveel van uw 
werknemers zijn 

MANTELZORGER?
ZIEKTE-

VERZUIMVERMINDERENDOOR INZET
VAN DE MANTELZORG-MAKELAAR



1 OP DE 5 WERKNEMERS 
IS MANTELZORGER
Kent u de mantelzorger binnen uw organisatie?
Mantelzorg is van grote betekenis voor de mensen die 
het ontvangen, voor mensen die het geven en voor de 
samenwerking met (zorg)professionals. Ondersteun uw 
medewerker door het hem of haar makkelijker te maken. 

Vraagbaak
Als uw medewerker de taak op zich neemt om mantelzorg 
te bieden aan een gezinslid, familie of vriend, dan is het 
 belangrijk dat uw medewerker met evenveel energie naar 
zijn werk gaat. Vaak zitten mantelzorgers met vragen als: 
- “Welke zorg past het beste in mijn situatie?” 
- “Hoe regel ik een pgb?”
-   “ Hoe kan ik aanwezig zijn bij alle afspraken in het 

 ziekenhuis en de juiste begeleiding geven in combinatie 
met mijn werk?   

- “Hoe regel ik ondersteuning voor mij als mantelzorger?”  
- “Waar kan ik terecht voor respijtzorg?”

Wij ondersteunen u graag om als vraagbaak te dienen 
voor uw medewerker. Onze mantelzorgmakelaar 
heeft antwoord op de vragen waar uw mede-
werker mee zit en neemt zakelijke regeltaken 
over, zodat uw medewerker werk en mantelzorg 
kan combineren.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw medewerker met 
plezier blijft werken en de zorg volhoudt? 
Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
kunt u contact opnemen met Esther Morren. 

Houd oog voor uw mantelzorger met de mantelzorgmake-
laar!

Meer info
Esther Morren
Mantelzorgmakelaar
Welzijn Rivierstroom
Werkdagen: 
maandag t/m vrijdagochtend
telefoon 06-334 21 037
esthermorren@
welzijnrivierstroom.nl

Welzijn Rivierstroom
info@welzijnrivierstroom.nl
www.welzijnrivierstroom.nl

telefoon 0344-60 23 37
Bereikbaar van ma t/m vrij 
van 09:00-14:00 uur
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