
Waarom Synthese

Synthese is een welzijnsorganisatie met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied 
van mantelzorg. We hebben een uitgebreid beeld van de kracht en behoeftes 
van mantelzorgers en zijn overtuigd van het belang van de rol van werkgevers 
binnen dit maatschappelijke vraagstuk. We ontwikkelen en implementeren 
ondersteuningsprogramma`s en maken ons sterk voor een gezonde combinatie 
van mantelzorg en werk.

Interesse?

Een afspraak maken voor een check in uw bedrijf of organisatie?  
Of heeft u een vraag?

Colofon:  
Tekst: Francis van de Braak, www.woordenmeer.nl   
Ontwerp: Angelique Heldens, www.angy.nl

 

Word mantelzorgvriendelijke werkgever ...

met Synthese

0478 517300

Neem contact op met 

info@synthese.nl

@SyntheseWelzijn

Synthese

www.synthese.nl

5802 CG Venray

Goed werkgeverschap, 
 gezondere mantelzorgers
 



Medewerkers zijn van groot belang voor het succes van uw 
bedrijf of organisatie. Als ondernemer weet en waardeert 
u dat. Uw medewerkers zijn in de samenleving van vandaag 
vaak ook mantelzorgers; een niet te onderschatten rol met 
soms grote gevolgen. Mantelzorgers raken sneller overbelast 
en ziekteverzuim ligt op de loer. U kunt een belangrijke bijdrage 
leveren aan het voorkomen hiervan en de combinatie van werk 
en mantelzorg mogelijk maken. Synthese helpt u graag op weg 
naar mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. Grijp deze kans en 
houd uw medewerkers en uw bedrijf gezond.

Tijdgeest

Het aantal mensen dat beschikbaar is voor werk staat onder druk en langer 
doorwerken is de norm. Tegelijkertijd wordt een steeds groter beroep gedaan 
op de eigen verantwoordelijkheid om de zorg voor de toekomst betaalbaar te 
houden. Tel daar bij op dat Nederland vergrijst en ouderen steeds langer thuis 
wonen en het dilemma is duidelijk. Een grote rol binnen dit spanningsveld ligt bij 
mensen met een baan. 

De cijfers liegen er niet om: een op de vijf werknemers combineert werk en gezin 
met de zorg voor een zieke partner, dementerende ouder, gehandicapt kind of 
een ziek familielid. Dit aantal neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Voor 
deze mantelzorgers is een werkgever die meedenkt van groot belang. 

Kansen

Het thema bespreekbaar maken op het werk is de eerste stap in de goede 
richting. Praten met mantelzorgers zorgt voor wederzijds begrip en verrassende 
invalshoeken. Te vaak nog is het onderwerp taboe, terwijl er veel winst te 
behalen valt. De wettelijke verlofregelingen bieden ruimte, tijdelijk minder 
werken kan een oplossing zijn en soms is net wat meer flexibiliteit of een dag 
thuiswerken al voldoende. Maatwerk is de maatstaf. Een mantelzorgvriendelijke 
werkgever is een aantrekkelijke werkgever. Een organisatiecultuur waarin 
medewerkers mantelzorg en werk kunnen combineren is een gezonde cultuur. 
Het positieve effect daarvan is groot.

Resultaten

Gerichte aandacht voor werk en mantelzorg levert u en uw medewerkers veel op:

• Tevredenheid neemt toe.

• Productiviteit stijgt, kwaliteit verbetert.

• Betrokkenheid en loyaliteit neemt toe.

• Kennis en ervaring blijft behouden.

• Duurzaam inzetbare medewerkers.

• Minder verzuim.

• Minder verloop, dus minder wervings- en selectiekosten.

• Goede werk-privébalans.

• Imago van aantrekkelijke werkgever.

Route

Om erachter te komen hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat brengt 
Synthese de huidige situatie voor u in kaart. Onze HR-specialist doet een 
uitgebreide check; wat gaat goed en wat kan beter? Na deze check weet u waar 
quick wins te behalen zijn en waar verdere ontwikkeling wenselijk is. Ook heeft 
u in beeld welke stappen nodig zijn om de ontwikkeling tot stand te brengen 
en welke partijen u hierbij kunnen ondersteunen. Het compacte en complete 
advies dat u ontvangt bespreekt u samen met de HR-specialist en de Expert 
Mantelzorg van Synthese. Het traject kost € 875,- . 


