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Den Haag, september 2012

Betreft: mantelzorg

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen we mantelzorg bij u onder de aandacht brengen. 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. Ze hebben daarbij vaak problemen om hun werk goed met de mantelzorg te
combineren. U kunt dit voorkomen met uw personeelsbeleid.

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.

Hoe kunt u aandacht schenken aan mantelzorg?
Door een verkeerde balans tussen werk en privé kunnen mantelzorgers overbelast raken en zich ziek
melden. Het is daarom belangrijk dat u als werkgever tijdig signalen oppakt dat een werknemer moeite
heeft met de combinatie arbeid en zorg. De leidinggevende kan dan samen met de mantelzorgende
werknemer kijken hoe hij de zorg het beste kan organiseren en de zorg en het werk goed op elkaar
kan afstemmen. Dit kan bijvoorbeeld met hulp van één van de in de cao genoemde instrumenten en
regelingen.
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Folder
We hebben een folder voor uw werknemers toegevoegd met informatie over mantelzorg en werk.
U kunt deze verspreiden onder uw medewerkers. Dit kunt u het beste doen in samenspraak met de
ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Zo zet u een belangrijke eerste stap bij het zo
goed mogelijk laten samengaan van werk en mantelzorg in uw bedrijf.

Waar vindt u meer informatie?
Bijgaand treft u een brochure aan met informatie over mantelzorg voor de directie.
Daarnaast vindt u op de volgende sites informatie over mantelzorg en het afstemmen ervan met werk:

Meer informatie over mantelzorg
www.werkenmantelzorg.nl
www.mezzo.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg

Met vriendelijke groeten,
Bedrijfstakbureau
Postbus 418
2260 AK Leidschendam
e-mail: bedrijfstakbureau@nrk.nl
website: www.caokunststofenrubber.nl

NRK-Werkgeversvereniging
Branche CAO (NWBC)
Postbus 418
2260 AK Leidschendam
070-4440690
nwbc@nrk.nl
www.nrk.nl

FNV Bondgenoten
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
030-2783222
info@bg.fnv.nl
www.fnvbondgenoten.nl

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
030-7511007
info@cnv.net
www.cnvvakmensen.nl

De Unie
Postbus 400
4100 AK Culemborg
0345-851851
info@unie.nl
www.unie.nl
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