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Voor organisaties en ondernemingen:
 •  Ondernemend-Emmen www.ondernemendemmen.nl  Informatie-

overdracht met website mantelzorginfopunt. Deze website voorziet 
organisaties met informatie over: Mantelzorg, Regelhulp, Mantel-
zorgpower, Mantelzorgelijk en we helpen. 

 •  Werk en Mantelzorg www.mantelzorg.nl , o.a. voor het verkrijgen van 
een landelijke erkenning voor mantelzorgvriendelijke organisatie 

 •  Nieuwenhuis Advies, Norg info@nieuwadvies.nl . Aanbod van 
cursussen voor werkgevers om mantelzorgbeleid uit te voeren.

 •  TGO/UMCG  www.umcg.nl of g.j.dijkstra@umcg.nl. Toegepast 
Onderzoek o.a. op het gebied van mantelzorg

 •  Grolloo Zorgt www.grolloozorgt.nl . Noaberschap in Grolloo en 
omstreken

 •  Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen www.mantelzorghoogeveen.nl
 •  Drents Platform Mantelzorg, opkomen voor de belangen van 

mantelzorgers www.drentsplatformmantelzorg.nl

Voor Mantelzorgers:
 •  Landelijke regels omtrent mantelzorg vind je op de website van de 

Rijksoverheid  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantel-
zorg

 •  MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen 
die belangeloos zorgt voor een naaste. www.mantelzorg.nl

In Drenthe zorgen wij voor elkaar
 
Voor u ligt een speciale uitgave van Gezond in Drenthe 2020. Een strip waarmee 
wij aandacht vestigen op het thema Werk en Mantelzorg.
 
Op dit moment verricht 1 op de 4 werknemers mantelzorgtaken naast zijn/
haar werk. De mate waarin een werknemer zorgtaken heeft, speelt mee in het 
ziekteverzuim. Hoe meer een werknemer de zorg heeft voor een naaste, hoe 
meer risico hij/zij loopt door ziekte uit te vallen.
 
Zowel voor werkgevers als werknemers is het van belang dit risico tijdig te 
onderkennen en daarop actie te ondernemen. Door met elkaar in gesprek te 
gaan en door bijvoorbeeld flexibilisering in werktijden en werkzaamheden, 
waardoor zorg en werk beter gecombineerd worden.
 
Wij vinden het belangrijk dat er een gezonde werkomgeving is. Door naar 
elkaar te luisteren en daar waar nodig actie te ondernemen. Daarom zijn wij in 
2019 vanuit het internationale project In for Care met gemeenten en Onderne-
mend Emmen begonnen werkgevers bewust te maken dat zij mantelzorgers 
in dienst hebben. De werkgevers konden in dit project een cursus Aandacht 
voor mantelzorg in Drenthe volgen, waarin onder andere aandacht was hoe 
om te gaan met die werknemers die ook zorgtaken hebben.
 
Deze werkwijze zetten wij door, onder andere met deze speciale uitgave. In 
Drenthe zorgen wij immers voor elkaar.

Henk Brink
Gedeputeerde Economie provincie Drenthe























Uitgevers Gezond in Drenthe magazine kunnen niet verantwoor-
delijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, 
omissies of onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de 
informatie wordt door derden aangeleverd en de uitgevers zijn daar-
om niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit 
van deze informatie. Gebruikers van Gezond in Drenthe magazine 
kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Gezond 
in Drenthe magazine aangeboden informatie en prijzen, of de gevol-
gen van eventuele via de informatie ontstane transacties. 

©  Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 
 worden verveelvoudigd zonder de voorafgaande toe    - 
stemming van de uitgevers en andere auteursrecht - 
hebbenden.
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