10x inspiratie
van erkende mantelzorgvriendelijke organisaties

Gemeente Den Haag
zette werkgevers en mantelzorgers samen om tafel.
Letterlijk. Tijdens een mantelzorgdiner konden zij samen
van gedachten wisselen en elkaar inspireren.
Voor nu én voor de toekomst.

De Hartekamp Groep
biedt naast maatwerkoplossingen extra ondersteuning
met coaching en lotgenotengroepen onder begeleiding
van het lokale steunpunt.

De Raad van Anders

Gemeente Amersfoort

bestaat uit onbevangen, creatieve mensen van buiten
Microsoft, die Microsoft met de ogen van anderen naar
zichzelf laat kijken en helpt hun blik te verruimen om tot
onverwachte oplossingen te komen. De vierde Raad van
Anders ging over werk en mantelzorg.

heeft een bewustwordingscampagne mantelzorg gevoerd.
Daaruit is het Netwerk Amersfoort ontstaan. 41 organisaties hebben zich verbonden aan de doelstelling om
mantelzorgers ‘in eigen kring’ te ondersteunen. Intern zijn
er themaworkshops voor het personeel georganiseerd.

Vostermans Companies, Océ, UWV,
AEGON, Movares en Nationale Nederlanden

Furore

bieden mantelzorgers ondersteuning in de vorm van een
spreekuur, mantelzorg coördinator, mantelzorgmakelaar of
mantelzorgheldesk. Medewerkers kunnen daar terecht
voor een luisterend oor, advies en ondersteuning.

Gemeente Noordwijk, Venray
en Noordoostpolder
zijn integrale projecten gestart om met het lokale steunpunt
en lokale ondersteuningsorganisaties werkgevers te
informeren, voorlichten en enthousiasmeren voor
mantelzorgvriendelijk beleid.

Ziekenhuis St. Jansdal
publiceert regelmatig over het thema in het personeelsblad.
Werk en mantelzorg komt aan bod in het jaargesprek. Eens
per kwartaal wordt een mantelzorgcafé georganiseerd,
waar mantelzorgers lotgenoten kunnen ontmoeten.

heeft vaste werktijden afgeschaft. Iedereen werkt ‘flexibel’,
daar waar men het werk het efficiëntst doet: bij de klant,
thuis of onderweg. Mantelzorgtaken worden besproken
en samen wordt gekeken naar maatwerkoplossingen en
inzet van verlof.

De Belastingdienst
heeft een overkoepelend projectteam werk en mantelzorg
voor en door haar 11 bedrijfsonderdelen opgezet, die samen
integraal beleid, informatie, aanpak en activiteiten
organiseren en best practices uitwisselen.

Philadelphia Zorg Noordwest
heeft als onderdeel van een bewustwordingscampagne
voor haar 32 vestigingen een promotiefilm gemaakt.
Het ondersteunen van hun mantelzorgers, met flexibele
werkoplossingen en coaching zien zij als een logische,
intern gerichte invulling van hun kernwaarden.

Meer lezen over de aanpak van Erkend mantelzorgvriendelijke organisaties?
Kijk op www.werkenmantelzorg.nl/erkend en laat je inspireren door meer dan 100 organisaties.

Goede zorg kies je zelf

