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Richtlijn werk en mantelzorg 
 

Inleiding 

Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen moeite hebben hun werk optimaal te blijven doen. Met 

deze richtlijn willen cao-partijen die betrokken zijn bij de Grafimedia cao (verenigd in de ROGB) 

werkgever en medewerker handreikingen bieden.  

Deze richtlijn schept overigens geen verplichtingen, evenmin kunnen er rechten aan worden ontleend. 

 

Wat is mantelzorg? 

Een medewerker verricht mantelzorg als hij langdurig (meer dan acht uur per week en/of langer dan 

drie maanden) zorgt voor een partner, kind, familielid of vriend die chronisch ziek, gehandicapt of 

hulpbehoevend is.  

 

Mantelzorg als gespreksonderwerp 

De combinatie van werk en mantelzorg kan ertoe leiden dat de balans tussen werk en privéleven 

onder druk komt te staan terwijl medewerkers optimaal hun werk moeten kunnen doen. Van belang is 

dat de werkgever weet dat er sprake is van mantelzorgtaken. Hiertoe:  

- neemt de medewerker zelf verantwoordelijkheid en gaat met zijn werkgever het gesprek aan over 

de combinatie van zijn werk en zijn mantelzorgtaken  

- gaat de werkgever in op het verzoek van werknemer tot een gesprek  

- informeert de werkgever bij werknemers die niet zelf over mantelzorg beginnen naar de eventuele 

aanwezigheid van mantelzorgtaken, bijvoorbeeld in het functionerings- of jaargesprek 

 

Maatwerkoplossingen 

Iedere mantelzorgsituatie is anders en iedere functie heeft specifieke kenmerken en eisen. Werkgever 

en medewerker zullen dan ook samen moeten zoeken naar de beste oplossing. Gedacht kan worden 

aan: 

- het aanpassen van de werktijden 

- een of meer dagdelen thuiswerken 

- flexibel werken 

- het sparen van tijd-voor-tijduren (zoals bijvoorbeeld flexuren, compensatie voor meeruren) zodat 

werknemer die in geval van mantelzorgtaken kan opnemen 

- aanpassing van het takenpakket of een andere functie (aanpassen van de arbeidsovereenkomst 

indien dit leidt tot een lager functieniveau) 

- verminderen van de wekelijkse arbeidsduur (aanpassen van de arbeidsovereenkomst) 

 

Bij het kiezen van een bepaalde oplossing spelen uiteraard de bedrijfsomstandigheden een rol, 

evenals de gevolgen voor collega’s.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Eventuele arbeidsvoorwaardelijke gevolgen komen voor rekening van werknemer. Er is een aantal 

regelingen die dit kunnen verzachten. 

 

Regeling werktijdvermindering voor het verlenen van mantelzorg 

Grafimedia cao 2018-2020 bevat een artikel op grond waarvan de werknemer met mantelzorgtaken 

gedurende 26 weken 80% van zijn gebruikelijke arbeidsduur kan werken tegen 85% van zijn loon 

(cao-artikel 6.5). Afhankelijk van het aantal jaar dat de werknemer verwijderd is van zijn AOW-

gerechtigde leeftijd vindt de pensioenopbouw ongewijzigd plaats (niet langer dan tien jaar verwijderd 
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van zijn AOW-gerechtigde leeftijd) of wordt de pensioenopbouw verlaagd naar het daadwerkelijke 

salaris (langer dan tien jaar verwijderd van zijn AOW-gerechtigde leeftijd).  

 

Cao-partijen schreven voor de regelingen uit de cao die betrekking hebben op werktijdvermindering 

een gezamenlijke uitleg. Deze is te downloaden via www.grafimediacao.nl. 

 

Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat de regeling werktijdvermindering voor het verlenen van 

mantelzorg alleen van toepassing is zolang de Grafimedia cao 2018-2020 van kracht is. 

 

Kortdurend zorgverlof 

Kortdurend zorgverlof is voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van een persoon die 

behoort tot de kring van zorgbehoevenden van de werknemer. Noodzakelijk betekent dat alleen de 

werknemer de verzorging kan verlenen. Dit is bijvoorbeeld niet het geval als thuiszorg is gerealiseerd 

of als de te verzorgen persoon in een ziekenhuis is opgenomen. 

 

Kortdurend zorgverlof is een wettelijk recht. De duur van het kortdurend zorgverlof bedraagt per twaalf 

maanden maximaal twee maal de arbeidsduur per week. De twaalf maanden gaan in op de eerste 

dag waarop de werknemer het zorgverlof opneemt. Medewerkers met een voltijds 

arbeidsovereenkomst hebben dus maximaal tien dagen en voor deeltijders wordt de verloftijd naar 

rato vastgesteld, bijvoorbeeld twee maal 24 uur bij een 24-urig contract. De werknemer mag het 

zorgverlof gespreid opnemen.  

 

Tijdens het kortdurend zorgverlof betaalt werkgever 70% van het loon (maar ten minste het wettelijk 

minimumloon). De opbouw van vakantiedagen gaat tijdens het kortdurend zorgverlof door. 

 

Langdurend zorgverlof 

Langdurend zorgverlof is een wettelijk recht en is bedoeld voor de zorg van een partner, kind, ouder, 

familielid of anderen in de sociale kring van werknemer die ziek of hulpbehoevend is. Gedurende het 

langdurend zorgverlof wordt het loon niet doorbetaald.  

 

De duur van het langdurend zorgverlof bedraagt per twaalf maanden maximaal zes maal de 

arbeidsduur per week. Deze twaalf maanden gaan in op de eerste dag waarop de werknemer het 

zorgverlof opneemt. Het verlof wordt voor maximaal de helft van de arbeidsduur per week opgenomen 

gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf weken. Werknemer kan werkgever 

verzoeken om de periode van verlof te verlengen tot ten hoogste achttien weken. Ook kan hij een 

verzoek indienen om het aantal uren verlof per week uit te breiden.  

 

Ouderschapsverlof 

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling. Aangezien het voor het recht op ouderschapsverlof niet 

uitmaakt of een werknemer het verlof ook daadwerkelijk gebruikt om voor zijn kinderen te zorgen of 

niet, zou ook de mantelzorg verlenende werknemer, mits hij voldoet aan de voorwaarden van de 

wettelijke regeling, hier gebruik van kunnen maken. 

 

Werknemers hebben recht op ouderschapsverlof als zij zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar. De 

verlofuren van het ouderschapsverlof worden niet uitbetaald en ook wordt over deze verlofuren geen 

vakantie opgebouwd: het gaat om een recht op onbetaald verlof. De pensioenopbouw kan ongewijzigd 

worden voortgezet, mits het verlof wordt gemeld aan het pensioenfonds PGB.  

 

De totale omvang van het verlof is gelijk aan de wekelijkse arbeidsduur gedurende 26 weken. De 

omvang van het dienstverband bepaalt dus de omvang van het ouderschapsverlof. 

 

Het lagere inkomen tijdens het ouderschapsverlof heeft geen gevolgen voor de hoogte van een 

eventuele WIA-uitkering. Het ouderschapsverlof dat wordt opgenomen over een langere periode dan 
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18 maanden heeft wel gevolgen voor de hoogte van een eventuele WW-uitkering: mocht de 

werknemer na een ouderschapsverlof van 18 maanden of langer in de WW komen, dan worden de 

hoogte en de duur van de WW-uitkering berekend op basis van het lagere inkomen tijdens het 

ouderschapsverlof. 

 

Tips  

- Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast. 

- Informeer als werkgever regelmatig bij de werknemer; hoe gaat het, is de maatwerkoplossing nog 

passend of zijn er andere afspraken nodig? 

- Laat als werknemer met mantelzorgtaken regelmatig aan werkgever weten hoe het gaat. 

- Breng de collega’s op de hoogte van de situatie, uiteraard tot zover de werknemer dat wil en met 

inachtneming van zijn privacy. 

- Bespreek het onderwerp mantelzorg in het personeels- of werkoverleg. 

 

Overige informatie 

Zorgverzekering 

Ga als werknemer na of de (aanvullende) zorgverzekering mantelzorg in het pakket heeft opgenomen 

en wat dat inhoudt. 

 

Stichting Werk&Mantelzorg 

Deze stichting kan werkgevers en werknemers ondersteunen, adviseren en faciliteren rondom het 

thema werk en mantelzorg. Zie: www.werkenmantelzorg.nl. De stichting is verder te bereiken via 

info@werkenmantelzorg.nl en 0343-477890. 
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