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‘Combinatie Werk en Mantelzorg’ 
 
In onze Zaterdag Live stamtafel op 10 december richten wij ons op het thema ‘Combinatie Werk 
en Mantelzorg. Aan tafel nemen o.a. plaats: Stichting Werk & Mantelzorg, PEP – Tasforce en Kim 
Waanders. Raadslid D66 

De gemeente Den Haag is per 1/9/2016 gestart met een innovatief project om werkgevers en werknemers in  
haar gemeente te ondersteunen in de combinatie ‘werk en mantelzorg’. De gemeente beoogt met dit project 
de bekendheid en de bespreekbaarheid te bevorderen. Zij wil werkgevers en werknemers informeren over de 
ondersteuning, die zij als gemeente kan bieden. Tevens wil zij met beide groeperingen meedenken en helpen 
samen oplossingen te vinden, zowel op de werkvloer als daarbuiten. Werkgevers, die meedoen worden 
daarvoor beloond. 
Voorbeelden van oplossingen zijn onder meer: flexibiliteit in werktijden, thuiswerken of flexibele roosters en 
verlofregelingen. De meeste behoefte, zo blijkt, is ‘steun en begrip’ te vinden van de leidinggevende en het 
team.  
 
De Stichting Werk & Mantelzorg biedt de gemeente kosteloos aan om werkgevers voorlichting, workshops, 
advies en begeleiding te geven. Het aantal (toekomstige) mantelzorgers wordt onderschat. Er wordt gedacht 
dat aanpassing en ondersteuning veel geld kost, terwijl er met een relatief kleine inspanning grote resultaten 
te behalen zijn. Zoals: lager ziekteverzuim, uitval, verloop, stijging van tevredenheid, loyaliteit en productiviteit. 
 
In 2014 heeft de gemeente Den Haag de Erkenning voor haar mantelzorgvriendelijke personeelsbeleid 
ontvangen. De bedoeling is, dat meer bedrijven gaan aanhaken en actief ondersteuningsmogelijkheden aan 
gaan bieden. 

 
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op 

zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. Elke tweede zaterdag van de maand, staat een optreden van ee

n nieuw talent geprogrammeerd. 

 

De programma’s van RTV DISCUS hebben een politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud. Discus Radio & Televisie  

is te beluisteren via de kabel op 106.8 FM van Den Haag Totaal. Via internet kunt u onze uitzendingen, met beeld en  

geluid, zien en beluisteren op www.rtvdiscus.nl.  

 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel 
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl. 
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