
Geachte heer, mevrouw,

Met deze folder informeren we u graag over mantelzorg. Mantelzorg is het langdurig en/of intensief 

onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste waarmee de 

werknemer een persoonlijke en duurzame sociale relatie heeft. Steeds meer werknemers krijgen met 

deze zorg te maken. Vaak weten ze niet dat het om mantelzorg gaat en dat er veel oplossingen zijn om 

deze zorg goed met het werk te combineren. Daarom vonden we het tijd om dit onderwerp bij u onder 

de aandacht te brengen.

Wat staat er over in de cao?
De cao voor de kunststof- en rubberindustrie benadrukt het belang van een goede balans tussen werk en 

mantelzorg. In de cao staat dat deze balans waar nodig onderwerp van gesprek zou moeten zijn tussen 

werkgever en werknemer. De combinatie werk en mantelzorg kan volgens de cao worden bevorderd 

door instrumenten en regelingen zoals langdurend zorgverlof, aanpassing van de arbeidsduur, onbetaald 

verlof en ouderschapsverlof.

Langdurend zorgverlof is verlof voor gevallen dat u langere tijd een ernstig ziek kind, partner of ouder 

moet verzorgen. De werkgever hoeft van de wet de uren van het langdurend zorgverlof niet door te 

betalen. Bij ouderschapsverlof mogen ouders tijdelijk minder uren gaan werken voor de opvoeding van 

hun kinderen. Werknemers krijgen deze uren niet betaald, behalve als u met uw werkgever een andere 

afspraak heeft gemaakt.

Waarom is mantelzorg zo belangrijk? 
De kans is groot dat u zelf mantelzorger bent (geweest) of dat u collega’s heeft die mantelzorger zijn. Een 

op de acht werknemers verzorgt namelijk langdurig familie of andere naasten. Door maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals de vergrijzing zal er nog meer mantelzorg nodig zijn. 
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Mantelzorg kan echter tot overbelasting leiden. Bijna de helft van de werkende mantelzorgers voelt 

zich zwaar belast tot overbelast. Vaak gaan mensen er van uit dat het zorgen voor familie of vrienden 

er gewoon bij hoort. Ze zien dan over het hoofd dat een te grote belasting door de combinatie werk en 

zorg dan ook normaal kan worden. Hierdoor kan het ziekteverzuim van de mantelzorgende werknemer 

toenemen. Dit is een ongewenste situatie voor zowel de werknemer als de werkgever. 

Hoe kunt u goed omgaan met de combinatie werk en mantelzorg?
Niet iedere werknemer praat op zijn werk over zijn mantelzorgtaken. Het is belangrijk dat uw werkgever 

weet dat u mantelzorger bent als u langdurig een familielid of bekende verzorgt. Hij moet u dan wel de 

ruimte bieden om het onderwerp regelmatig formeel of informeel te bespreken. 

Als u mantelzorger bent dan kunt u samen met de leidinggevende kijken hoe u de zorg het beste kunt 

organiseren en hoe u de zorg en uw werk goed op elkaar kunt afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld met hulp 

van één van de in de cao genoemde instrumenten en regelingen. U voorkomt daardoor overbelasting en 

de werkgever heeft een werknemer die goed kan blijven functioneren.

Waar vindt u meer informatie?
Op de volgende sites vindt u informatie over mantelzorg en het afstemmen ervan met uw werk:

www.werkenmantelzorg.nl 

www.mezzo.nl 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg

Meer informatie over mantelzorg

Met vriendelijke groeten,

Bedrijfstakbureau

Postbus 418

2260 AK  Leidschendam

e-mail: bedrijfstakbureau@nrk.nl

website : www.caokunststofenrubber.nl

2 / 2


