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Mantelzorg en werk...
Hoe doe je dat?

Aan het einde van de werkdag 
gaat Els niet naar huis, maar 
eerst naar haar zieke vader. 
Tijdens de werkdag let ze altijd 
op haar mobiel voor het geval 
het met hem niet goed gaat. 
Haar vrije dagen gebruikt Els 

voor ziekenhuisbezoeken. In het weekend is ze niet vrij, 
maar verzorgt ze haar vader. Els heeft een gezin met 
drie kinderen, een baan en is mantelzorger.

Eén op de zes werknemers combineert werk met zorg. In 
de zorgsector is dit zelfs één op de vier. De combinatie van 
werk en zorg kost veel energie. Het kán wel samen, maar 
dan vraagt het om flexibiliteit van werkgever en werkne-
mer. 
De praktijk leert dat in bedrijven waar openlijk wordt ge-
sproken over mantelzorg vaak oplossingen worden gevon-
den die de werkgever niets kosten. Een mooi voorbeeld is 
dat van een werknemer van de plantsoenendienst die vaak 
onverwachts bij zijn zorgbehoevende moeder langs moet. 
Zijn werkgever plaatste hem over naar de wijk waar zijn 
moeder woont. 
“Maak het bespreekbaar” is dan ook het advies van de 
belangenvereniging mantelzorg. Maar hoe doe je dit? 

11 februari: thema-avond 
werk en mantelzorg

Bespreekbaar maken van mantelzorgtaken is een van on-
derwerpen tijdens de thema-avond. Maar ook: ‘Hoe houd je 
werk, zorg en privé in balans?’. Er wordt stilgestaan bij de di-
verse ondersteuningsmogelijkheden, je krijgt tips die helpen 
je energie op peil te houden en er is tijd om ervaringen uit 
te wisselen met andere werkende mantelzorgers. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Lariks in samen-
werking met Werk & Mantelzorg. Margreet Woessner leidt 
de bijeenkomst. 
Tijd is schaars,  zeker voor werkende mantelzorgers, maar 
zie het als een investering en als een kans om meer te leren 
over balans in je leven. 

Wanneer en waar?
Dinsdag 11 februari 
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Huis van Leusden, ‘t Erf 1, Leusden

Aanmelden
Deelname is gratis voor inwoners van de gemeente Leusden. 
Wel vooraf even aanmelden via: sociaalplein-leusden.nl.

3 maart: Start cursus Omgaan met Dementie

Dementie is een ingrijpend proces, zowel voor de persoon 
met dementie als voor zijn of haar naaste(n). Daarom orga-
niseert Lariks voor mantelzorgers de cursus Omgaan met 
dementie. 
Na afloop van de cursus heb je meer inzicht in het ziekte-
beeld dementie en de verschillende manieren om er mee 
om te gaan. De cursus wordt gegeven in kleine groepen, er 
is voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. 

Wanneer en waar?
Vanaf 3 maart, vijf bijeenkomsten op dinsdagochtend en 
een terugkombijeenkomst.
Tijd:  10 - 12 uur. 
Locatie: Huis van Leusden, ’t Erf 1 in Leusden. 
Kosten: € 40,- voor mantelzorgers die zorgen voor een 
zorgvrager uit de gemeente Leusden. € 80,-voor mantel-
zorgers van zorgvragers die buiten de gemeente Leusden 
wonen. 
Aanmelden via: www.sociaalplein-leusden.nl of bel Lariks: 

033 303 44 44.

Mantelzorg is zorgen voor een ander, 
maar zorg ook goed voor jezelf!
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“Het contact met 
mijn moeder is 
verbeterd. Ik kan 
beter omgaan 
met haar ziekte”
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https://sociaalplein-leusden.nl/event/thema-avond-werkende-mantelzorgers-11-februari/
https://sociaalplein-leusden.nl/event/omgaan-dementie-mantelzorgers/

