
	  
	  

	  
	  

	  
Masterclasses	  ‘Mantelzorgvriendelijke	  werkgever?’	  
	  
Investeer	  in	  uw	  kennis!	  	  
Wilt	  u	  als	  erkend	  mantelzorgvriendelijke	  werkgever	  jaarlijks	  en	  op	  de	  lange	  termijn	  invulling	  geven	  aan	  de	  
landelijke	  erkenning	  ‘Wij	  werken	  mantelzorg	  vriendelijk?	  En	  bent	  u	  een	  werkgever	  die	  actief	  mantelzorg	  wil	  
voortzetten	  als	  onderdeel	  van	  duurzame	  inzetbaarheid	  en	  de	  werk/privé	  balans?	  Of	  bent	  u	  benieuwd	  hoe	  u	  	  
mantelzorgvriendelijk	  kunt	  werken	  in	  uw	  zakelijk	  belang?	  	  
	  
Volg	  dan	  de	  twee	  masterclasses.	  	  	  
	  
Masterclass	  1	  
Dinsdag	  29	  mei,	  9.30	  uur	  –	  16.30	  uur	  
	  
‘Mantelzorgvriendelijk	  werkgeverschap	  –	  de	  Mantelzorgdilemma’s	  op	  het	  werk’	  
Tijdens	  deze	  masterclass	  staat	  u	  stil	  bij	  uw	  ervaringen	  als	  mantelzorgvriendelijke	  werkgever	  en	  gaat	  u	  
interactief	  aan	  de	  slag	  rondom	  mantelzorgdilemma’s	  op	  het	  werk.	  	  
	  
Centraal	  staat	  in	  het	  eerste	  deel	  van	  masterclass	  1	  
• ‘Hoe	  geef	  ik	  het	  mantelzorg	  vriendelijk	  werkgeverschap	  vorm	  en	  wat	  kom	  ik	  daarbij	  tegen?’	  	  
• ‘Hoe	  geef	  ik	  invulling	  aan	  gemaakte	  afspraken,	  zoals	  o.a.	  cao-‐afspraken?’	  
• ‘Wilt	  u	  meer	  doen	  dan	  het	  toepassen	  van	  de	  wettelijke	  verlofregelingen	  en	  het	  toegankelijk	  maken	  van	  

informatie?’	  
Deelnemers	  aan	  deze	  masterclass	  inspireren,	  informeren	  en	  leren	  van	  elkaar	  hoe	  u	  ‘mantelzorgvriendelijkheid’	  
duurzaam	  kunt	  borgen.	  Bureau	  Jong	  en	  Veer	  deelt	  haar	  ervaringen	  van	  afgelopen	  tien	  jaar	  over	  bedrijven	  uit	  
verschillende	  branches.	  	  

In	  het	  tweede	  deel	  van	  deze	  masterclass	  besteedt	  u	  aandacht	  aan	  de	  dilemma’s	  met	  betrekking	  tot	  mantelzorg	  
en	  werk	  voor	  werkgevers	  en	  werknemers.	  Dilemma’s	  die	  ontstaan	  wanneer	  werknemers	  mantelzorg-‐situaties	  
combineren	  met	  hun	  werk.	  Deze	  privéomstandigheid	  kan	  de	  inzetbaarheid	  en	  goed	  functioneren	  van	  
medewerkers	  en	  teams	  in	  de	  weg	  staan.	  Ook	  de	  werkgever	  ervaart	  dilemma’s	  in	  de	  wens	  en	  noodzaak	  om	  de	  
werknemer	  te	  faciliteren	  zodat	  de	  inzetbaarheid	  op	  het	  werk	  geborgd	  blijkt.	  Hoe	  zakelijk	  en/of	  sociaal	  valt	  dit	  
op	  te	  lossen?	  Door	  middel	  van	  een	  organisatie	  opstelling	  ervaren	  deelnemers	  deze	  dynamiek	  en	  dilemma’s	  en	  
staan	  stil	  bij	  de	  positie	  van	  werkgever	  en	  werknemer.	  	  
	  
Masterclass	  2	  
Dinsdag	  26	  juni	  ,	  9.30	  uur	  –	  16.30	  uur	  
	  
Good	  and	  bad	  practices	  mantelzorg	  op	  de	  werkvloer	  
Mantelzorg	  is	  steeds	  meer	  een	  onderwerp	  van	  gesprek	  op	  de	  werkvloer;	  een	  onderwerp	  dat	  de	  leidinggevende	  
en	  medewerker	  raakt.	  Deze	  twee	  partijen	  staan	  voor	  de	  uitdaging	  om	  op	  basis	  van	  gelijkwaardigheid	  en	  oog	  
voor	  elkaars	  belangen	  te	  komen	  tot	  concrete	  maatwerkoplossingen.	  Door	  goede	  interventies	  en	  mogelijkheden	  
van	  ondersteuning	  	  kunnen	  werkgevers	  faciliteren	  bij	  een	  gezonde	  balans	  tussen	  werk	  en	  mantelzorg.	  
Mantelzorgvriendelijk	  werkgevers	  hebben	  ervaring	  met	  het	  faciliteren	  van	  medewerkers	  in	  het	  combineren	  van	  
werk	  en	  mantelzorg	  en	  kunnen	  hierbij	  terugkijken	  op	  succesvolle	  en	  minder	  succesvolle	  ervaringen.	  	  
Hoe	  ver	  de	  verantwoordelijkheid	  daarin	  reikt	  van	  werkgever	  en	  werknemer	  is	  tijdens	  deze	  masterclass	  
onderwerp	  van	  gesprek.	  Dit	  doen	  we	  aan	  de	  hand	  van	  practices	  uit	  de	  praktijk.	  Voorbeelden	  met	  succesvol	  
resultaat	  en	  voorbeelden	  waar	  werkgever	  en/of	  werknemer	  met	  gemengd	  gevoel	  aan	  terug	  denken	  worden	  
met	  elkaar	  behandeld	  middels	  een	  intervisie	  methodiek.	  Zo	  leert	  u	  van	  casuïstiek	  in	  uw	  eigen	  bedrijf	  en	  van	  
andere	  organisaties.	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

	  
Doelgroep	  
Deze	  masterclasses	  zijn	  bedoeld	  voor	  HRM	  professionals,	  aandacht	  functionarissen	  werk	  en	  mantelzorg,	  Arbo	  
coördinatoren,	  verzuimcoaches,	  bedrijfsmaatschappelijk	  werk	  en	  leidinggevenden/teamhoofden,	  die	  graag	  op	  
de	  hoogte	  blijven	  over	  mantelzorgvriendelijk	  werkgeverschap.	  	  
	  	  
Visie	  
In	  deze	  masterclasses	  gaan	  we	  uit	  van	  een	  gemeenschappelijke	  verantwoordelijkheid	  van	  werkgever	  en	  
werknemer.	  We	  geloven	  dat	  werkgevers	  hun	  medewerkers	  kunnen	  faciliteren	  om	  zelfregie	  en	  
verantwoordelijkheid	  te	  nemen.	  Daarvoor	  is	  een	  cultuur	  nodig	  waar	  wederzijds	  begrip	  is	  voor	  elkaars	  belangen	  
en	  maatwerkoplossingen	  mogelijk	  zijn.	  Zakelijk	  en	  sociaal!	  	  
	  
Data,	  tijdstip	  en	  locatie	  
	  
Data:	  29	  mei	  en	  26	  juni	  
Tijdstip:	  9.30	  uur	  –	  16.30	  uur	  
Locatie:	  Hollander	  Techniek,	  Boogschutterstraat	  30,	  Apeldoorn	  
Hollander	  Techniek	  is	  een	  erkend	  mantelzorgvriendelijke	  werkgever	  
	  
Kosten	  
Deelname	  kost	  450,00	  euro	  excl.	  btw	  per	  masterclass.	  Bij	  deelname	  aan	  beide	  masterclasses	  zijn	  de	  kosten	  
800,00	  euro	  excl.	  btw	  	  
	  
Begeleiding	  
De	  begeleiding	  wordt	  verzorgd	  door	  bureau	  Jong	  en	  Veer	  samen	  met	  Ria	  Schlepers,	  trainer	  en	  geregistreerd	  
supervisor.	  	  

Aanmelden	  /	  informatie	  
U	  kunt	  zich	  aanmelden	  door	  een	  mail	  te	  sturen	  naar	  info@jongenveer.nl	  
Heeft	  u	  vragen,	  neem	  contact	  op	  met	  ons	  via	  mail	  of	  0548	  –	  546493	  
	  
Alle	  mantelzorgvriendelijk	  erkende	  organisaties	  vindt	  u	  op	  de	  site	  van	  Stichting	  Werk	  en	  Mantelzorg.	  	  


