Werkgevers Helpdesk Mantelzorg
Bijna een of de vijf werknemers is mantelzorger. Dat werkt door in uw
organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste
werknemers? En welke verlofregelingen zijn passend? Voor bedrijven die werk
willen maken van mantelzorg, is er de Helpdesk Mantelzorg voor Werkgevers.
De Werkgevers Helpdesk Mantelzorg is een desk waar u meteen terecht kunt met
vragen over mantelzorg.







Bent u benieuwd naar de nieuwste verlofregelingen?
Melden werknemers zich regelmatig ziek en bent u op zoek naar structurele
oplossingen?
Heeft u vragen over hoe om te gaan met mantelzorg op de werkvloer?
Hoe kunnen leidinggevenden omgaan met mantelzorgende medewerkers?
Welke rol kunnen steunpunten, gemeenten en zorgverzekeraars spelen in de
ondersteuning van werknemers met mantelzorgtaken?
Zoekt u manieren waarop u mantelzorg onderdeel kunt maken van uw
duurzaamheid & inzetbaarheidsbeleid?

Kosteloos advies over mantelzorg
Bij de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg kunt u terecht voor advies over mantelzorg. De
Helpdesk, een service van adviesbureau Jong en Veer, richt zich op de ondersteuning
van bedrijven en organisaties die zoeken naar een gezonde balans tussen werk en privé
van medewerkers.
6 redenen waarom de Werkgevers Helpdesk Mantelzorg ook voor uw bedrijf dé
oplossing is:
1. Kosteloos advies. U krijgt vrijblijvend een klankbord over mantelzorgkwesties
vanuit werkgever en werknemers perspectief.
2. Inzicht in de meeste recente (wettelijke) ontwikkelingen. U profiteert van de
nieuwste regelingen.
3. Advies hoe uw werknemers concreet te ondersteunen. Door een betere
balans tussen werk en privé voorkomt u overbelaste werknemers.
4. Een regionaal (kennis)netwerk. Advies over hoe steunpunten, gemeenten en
zorgverzekeraars bijdragen aan structurele oplossingen voor de mantelzorgers
binnen uw organisatie.

5. Onderzoek naar mantelzorg op de werkvloer. Is mantelzorg een onderwerp
dat leeft onder uw werknemers? Wat zijn hun knelpunten en vragen? Met
bewezen tools voor onderzoek krijgt u data dat up-to-date is.
6. Tijdwinst en expertise: Heeft u weinig tijd om mantelzorgers zelf te begeleiden
of vindt u mantelzorg een privé kwestie? U krijgt advies hoe mantelzorgers
praktisch ondersteunt kunnen worden. Zo neemt een WerkZorg Adviseur u veel
werk uit handen in de begeleiding van werknemers.
Benieuwd wat de Helpdesk Mantelzorg voor Werkgevers voor uw bedrijf en organisatie
kan betekenen? Probeer het zelf! Neem contact op met Jong en Veer, info@jongenveer.nl
/ telefoon 0548 - 546493

