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Mantelzorg en een baan:

verlofregelingen
Zorgen voor een ziek kind, een partner met een beperking of een

hulpbehoevende ouder geeft meestal veel voldoening. Maar het kan

ook zwaar zijn, zeker als je er een baan bij hebt. Gelukkig zijn er

diverse regelingen die helpen om werk en mantelzorg met elkaar te

combineren. Dreig je vast te lopen door de zorg voor je naaste?

Praat er dan over met je werkgever.

orgen voor iemand van wie je houdt, is van alle
tijden. Je laat je familielid niet aan zijn of haar lot
over, maar je doet je best om te helpen. In 1972
bedacht medisch hoogleraar Johannes Hattinga
Verschure hiervoor de term ‘mantelzorg’. We bieden onze
naaste als het ware een warme mantel van behulpzaamheid.

Z

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen
voor mantelzorg. Dit komt onder meer door de vergrijzing.
Er zijn meer ouderen en die worden gemiddeld ook steeds
ouder. Kinderen helpen hun bejaarde ouders om zelfstandig
te blijven en zich te redden in hun eigen woning.
Daarnaast doet de overheid een beroep op de burgers. De
zorgkosten rijzen de pan uit en alleen ouderen die heel veel
zorg nodig hebben, kunnen nog naar een zorginstelling. De
eerste vraag die wordt gesteld wanneer iemand zich aanmeldt
voor een plaats in een verpleeghuis is: wat kan de familie nog
doen?
Het gevolg is dat één op de vier volwassenen zorgt voor een
naaste. Eén miljoen mensen verlenen intensieve zorg: meer
dan acht uur per week, en dat langer dan drie maanden. Van
hen heeft 70 procent een betaalde baan. Ze moeten het werk
en zorg zien te combineren, en dat is vaak moeilijk. Circa
450.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of
zelfs overbelast.

Verlofregelingen

Calamiteitenverlof is bedoeld voor situaties waarin je direct in
actie moet komen. Het calamiteitenverlof duurt zo lang als
nodig is om de eerste problemen op te lossen. De werkgever
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Kortdurend zorgverlof

Je kunt een beroep doen op kortdurend zorgverlof om enkele
dagen noodzakelijke zorg te geven aan kinderen, partner of
ouders. De werkgever betaalt 70 procent van het loon door.
Je kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum van twee maal het aantal
uren dat je in een week werkt. Werk je 36 uur, dan is het kortdurend zorgverlof dus maximaal 72 uur per jaar.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof kun je opnemen als je langere tijd voor
een ernstig ziek familielid moet zorgen. De werkgever hoeft
je niet door te betalen. Hij kan langdurend zorgverlof alleen
weigeren als het bedrijf ernstig in problemen komt wanneer jij
er niet bent. Je kunt langdurig zorgverlof per week opnemen
in een aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken.
Er geldt een maximum: bij een 36-urige werkweek is dit
maximaal 216 uur per jaar. Dan kun je bijvoorbeeld twaalf
weken 18 uur werken in plaats van 36. Langdurend zorgverlof
moet je schriftelijk aanvragen bij je werkgever, minstens twee
weken voordat het verlof ingaat.

‘Bedenk samen met je
werkgever een oplossing’

De Wet arbeid en zorg (Wazo) biedt diverse
verlofregelingen die het gemakkelijker maken om
mantelzorg en werk te combineren. Als deze regelingen niet voldoende zijn, kan een werknemer vragen om
minder uren te gaan werken. Bieden de wettelijke regelingen
geen soelaas, dan kun je in gesprek gaan met je werkgever
of leidinggevende om samen een oplossing te vinden.

Calamiteitenverlof

betaalt het salaris door. Je werkgever mag een redelijk
verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren.

Werken in deeltijd

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) kun je
vragen om minder uren te gaan werken. Dat betekent wel dat
je inkomen omlaag gaat. Je werkgever mag dit verzoek alleen
afwijzen als het bedrijf er schade door oploopt. Bijvoorbeeld
als hij onvoldoende personeel heeft om het werk op te
vangen. De WAA geldt voor bedrijven met minimaal tien
werknemers.

en maatwerk
In gesprek met je werkgever

Het kan zijn dat je ondanks de wettelijke regelingen toch
dreigt vast te lopen. Ga dan het gesprek aan met je werkgever of leidinggevende en probeer samen een oplossing
te vinden. Bereid zo’n gesprek goed voor. Enkele tips:
• Zorg dat je je problemen en knelpunten helder kunt benomen. Ga na hoeveel tijd je per week bezig bent met
werk, mantelzorg, huishouden en zorg voor het gezin.
• Bedenk van tevoren welke uitkomst je wilt. Wat wil je
bereiken met het gesprek? Denk hierbij aan:
• Aangepaste werktijden
• Meer werken in minder dagen
• Thuiswerken
• Overuren sparen
• Tijdens het werk bellen met thuis of met hulpverleners
• Afspraken met behandelaars in werktijd plannen
• Denk niet alleen aan je eigen belang, maar ook aan dat van
je werkgever. Als je wilt dat je werkgever flexibel is, moet je
zelf ook flexibel zijn.
• Zoek eventueel van tevoren contact met een vertrouwenspersoon, zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker. Die kent
de regelingen en kan meedenken over een passende oplossing.
• Stel een proefperiode voor om afspraken uit te proberen.
Dan kun je bespreken hoe het gaat en afspraken eventueel
aanpassen.

Steun maakt sterk

Begrip en steun van leidinggevenden en collega’s is belangrijk
voor de veerkracht van de mantelzorger. 84 procent van de
mantelzorgers die weten dat collega’s en leidinggevende
met hen meeleven, kunnen werk en zorg goed met elkaar
combineren. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Werk &
Mantelzorg. Mantelzorgers die zich alleen voelen staan, zijn
veel minder optimistisch. Zij melden zich ook vaker ziek.

Steunpunt Mantelzorg

Voor meer informatie, advies en praktische steun kun je naar
het Steunpunt Mantelzorg. Overal in het land zijn dergelijke
steunpunten. De medewerkers van het steunpunt kennen
het aanbod van zorg- en hulpinstanties in jouw omgeving.
Bovendien kun je er terecht voor een persoonlijk gesprek.
Veel Steunpunten Mantelzorg organiseren contactgroepen
voor lotgenoten en cursussen voor mantelzorgers.

Meer informatie:
•
•

•

www.regelhulp.nl
informatie van de overheid over mantelzorg
www.mezzo.nl
landelijke vereniging voor mantelzorgers en
vrijwilligerszorg
www.werkenmantelzorg.nl
informatie, advies en praktische tools
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Trots op
Wie?

Hans van den Hurk (51)

Functie?

Allround procesoperator bĳ Fransen Gerrits BV in Erp

En ook?

Molenaar, nu nog bĳ de Sint-Antoniusmolen in Eerde,
straks bĳ onze eigen molen in Keldonk

‘Oude molen terug
Hoe kwam je erbij om molenaar
te worden?

Ik werd gevraagd. Korenmolen De Hoop wordt opnieuw gebouwd en straks hebben ze molenaars nodig om de molen te
laten draaien. Het leek me wel wat om daaraan mee te helpen.
In 2010 ben ik begonnen met de cursus voor molenaar en in
2013 heb ik mijn diploma behaald.

Wat is het verhaal van de
Keldonkse molen?

Hij is in de negentiende eeuw gebouwd in Groningen, in 1903
afgebroken en in Keldonk opnieuw opgebouwd. In 1972 is hij
ook hier afgebroken. Alleen de stenen romp stond er nog, en
die was in slechte staat. Enthousiaste Keldonkers hebben in
2007 een stichting opgericht om de molen terug te brengen
in zijn oude glorie. Het streven is dat de molen voor het einde
van dit jaar draait.

Wat doe je tot die tijd?

Elke woensdag ben ik bij de molen in Eerde, om mijn routine
op peil te houden. Daarnaast werk ik mee aan de restauratie in
Keldonk. Bijvoorbeeld het leggen van stenen en het schilderen
van goten. We hebben een grote groep vrijwilligers van wie er
vijf gepensioneerd zijn. Zij zijn bijna elke dag aan het werk bij
de molen.

Wat is de lol van molenaar zijn?

Het is mooi om die oude molen terug te krijgen in Keldonk.
Hoe meer ik afweet van molens, hoe interessanter het wordt.
Op mijn werk maken en malen we voer op de moderne manier,
in de molen gebeurt het op de traditionele wijze. Soms komt
mijn zoon van 15 mee. Ik zou het leuk vinden als hij straks ook
de molenaarscursus gaat volgen.
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Verbeterd RI&E-instrument voor
veiligheid medewerkers
De graanverwerkende bedrijven hebben een eigen instrument om arborisico’s in kaart te
brengen. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is onlangs vernieuwd. Onder meer
de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 is erin opgenomen. Daarnaast zijn de vragen lijsten aangepast, zodat ze betere informatie geven en handiger te gebruiken zijn.

H

enri Brethouwer, bedrijfsleider bij De Hoop Mengvoeders
in Zelhem, was lid van de werkgroep RI&E van Nevedi.
Bij De Hoop Mengvoeders werken circa vijftig mensen,
van wie acht in de productie. “We hebben de productie grotendeels geautomatiseerd. Om een constante hoge kwaliteit voer
te maken, maar ook om de fysieke belasting en het risico op fouten te verminderen. We hebben de RI&E goed voor elkaar, maar
je moet altijd alert blijven. Het is een dynamisch document.”
De werkgroep RI&E bestond verder uit Klaas Lok (Agrifirm),
Brenda de Jong (namens de vakbonden), Gepke Haringsma (Agribusiness Service BV) en arbo-deskundige Koen Langenhuysen
(Fijn Werk). “We zijn een paar keer bij elkaar geweest om te
bespreken hoe we het RI&E-instrument konden verbeteren”, vertelt Brethouwer. “Ik heb daarbij onder meer
opgelet dat het ook goed bruikbaar is voor kleine en
middelgrote bedrijven zonder aparte arbo-coördinator.”
Henri Brethouwer
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Risico’s in kaart
Werkgevers hebben de plicht om regelmatig hun bedrijf door
te lichten en de risico’s voor de veiligheid in kaart te brengen.
Richtlijnen daarbij zijn de Arbowet en de arbocatalogus die de
sector zelf heeft opgesteld. Het RI&E-instrument is een digitaal
hulpmiddel om aan de hand van vragenlijsten alle relevante
arbo-aspecten van het bedrijf te bekijken.
Als alle vragen worden ingevuld, levert dit verbeterpunten op
en een plan van aanpak met maatregelen. De ondernemingsraad heeft vooraf instemmingsrecht over de manier waarop
het bedrijf de RI&E wil uitvoeren en aan het eind ook over het
plan van aanpak.

‘Ook al heb je het goed voor
elkaar: je moet alert blijven’

oh zit
dat zo

Gratis en toegespitst op de sector
Arbo-deskundige Koen Langenhuysen was als
externe expert en schrijver lid van de werkgroep. Hij verwerkte de suggesties uit de werkgroep in de aangepaste vragenlijsten. “De sector heeft nu een up-to-date instrument dat
gratis is en toegespitst op de graanverwerkende
bedrijven”, zegt hij.
Het RI&E-instrument is praktisch ingericht,
maar het invullen is nog altijd een flinke klus.
“Het zijn honderden vragen”, zegt Langenhuysen. “Het gaat vaak ook om verschillende
onderdelen van het bedrijf. In je eentje is dat
bijna niet te overzien. Ik adviseer arbo-coördinatoren dan ook om leidinggevenden en medewerkers erbij te betrekken. Die weten vaak heel
goed wat er speelt, wat werkt en wat niet.
Koen Langenhuysen

Hoge werkdruk
Slecht slapen, hoge bloeddruk, snel geïrriteerd en
zelfs langdurig ziek thuis. Dit kan het gevolg zijn van
te hoge werkdruk. Een op de drie werknemers heeft
hiermee te maken. Vaak is er wel wat aan te doen.
De eerste stap is erkennen dat er iets aan de hand is
en erover praten.

E

en beetje werkdruk is niet erg, soms zelfs wel lekker. Het geeft je
wat extra adrenaline en je krijgt het gevoel dat je iets bereikt.
Veel werkdruk kan echter problemen geven. Als je langdurig het
idee hebt dat je niet of nauwelijks kunt voldoen aan de eisen die het werk
aan je stelt, als je voortdurend op je tenen moet lopen, gaat het wringen.

Vele oorzaken

Bespreek wat er in het bedrijf gaande is en
praat met de direct betrokkenen. Je krijgt dan
betere input en het vergroot het draagvlak voor
het plan van aanpak dat er later gaat komen.”

Verbeteren en vasthouden
Henri Brethouwer heeft in 2015 bij De Hoop
Mengvoeders een RI&E uitgevoerd. Het actieplan dat daar uit kwam, wordt nu uitgevoerd in
het bedrijf. “Het invoeren van verbeteringen is
de eerste stap”, zegt hij. “Daarna komt het erop
aan dat je het blijft volgen en de verbeteringen
vasthoudt.”
Hij kijkt met plezier terug op de activiteiten van
de werkgroep RI&E. “Het instrument is verbeterd. Verder was het leerzaam om kennis en ervaringen te delen. Het is mooi dat bedrijven die
elkaars concurrent zijn, elkaar weten te vinden
als het gaat om de veiligheid van de medewerkers. Want dat is uiteindelijk wel je belangrijkste kapitaal.”
Het RI&E-instrument is digitaal beschikbaar.
Een licentie kost 500 euro. Bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fonds Graanbe- en
verwerkende bedrijven kunnen gratis een
gebruikslicentie aanvragen. Kijk voor meer
informatie op: www.graancao.nl/arbo/rie.

Te hoge werkdruk kan vele oorzaken hebben. Als het thuis niet lekker
gaat, je een zieke partner hebt of problemen met je puberzoon, kun je op
je werk minder aan. Wanneer er te weinig collega’s zijn, de planning niet
deugt, je te veel moet doen in te weinig tijd, stijgt de werkdruk. Het helpt
ook niet mee als de communicatie met je leidinggevende of je collega’s
maar niet wil vlotten.

Vele oplossingen
Doordat de oorzaken zo verschillend zijn, is er niet één oplossing voor alle
werkstress. Het aanpakken van werkdruk is maatwerk, per bedrijf en vaak
ook per medewerker. Taakroulatie kan bijvoorbeeld overbelasting bij medewerkers voorkomen. Leidinggevenden kunnen een training volgen om
beter te communiceren en signalen van te hoge werkdruk te herkennen.
Een luisterend oor en steun voor een mantelzorger kan de motivatie en
draagkracht vergroten.

Doe de sneltest
Belangrijk is om bij jezelf te herkennen wanneer je werkdruk te groot is.
Als dat zo is, bespreek het dan met je leidinggevende. Er zijn diverse testjes beschikbaar, zoals de Sneltest Werkdruk (sneltestwerkdruk.nl) en de
werkdrukscan van Vlees Werkt (www.vleeswerkt.nl/werkdrukscan). De
Inspectie SZW heeft voor bedrijven diverse arbo-tools, waaronder een
zelfinspectie om de werkdruk te beoordelen (www.zelfinspectie.nl).
Te hoge werkdruk kan leiden tot ziekteverzuim, lagere productie en ongemotiveerde werknemers. Het is daarom in het belang van werkgevers
én werknemers om hier aandacht aan te besteden.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van Arbocatalogus Graan:
www.arbocatalogusgraan.nl onder arbeidsrisico Werkdruk.
Juni 2017
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Colofon
WERKVLOER
Werkvloer is een uitgave van de Stichting Sociaal
Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven.
De Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende Bedrijven is eind 2011 opgericht door FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en Nevedi.

Het Molenaarspensioenfonds werkt sinds 1 januari 2017
met een andere uitvoerder: Stichting Administratie Groep
Holland (AGH). Je krijgt met AGH te maken als je met
pensioen wilt of wanneer je vragen hebt over je pensioen.
Werkgevers hebben vooral contact over het aanleveren
van loongegevens en over facturen.

De Werkvloer wordt sinds 2003 uitgegeven en verschijnt vier keer per jaar. U kunt de Werkvloer digitaal ontvangen, stuur een e-mail naar de redactie
van Werkvloer via: info@graancao.nl. De volgende
editie zal dan digitaal verstuurd worden.

Redactie
De redactie bestaat uit Nurettin Altundal, Frans
van de Veen, Sjerp Holterman, Ed van Benthem,
Stefan van der Linden, Henk Flipsen en Jeanette
Speksnijder. Suggesties en ideeën voor de Werkvloer
kunt u per e-mail sturen naar: info@graancao.nl of
via telefoonnummer: 085 773 19 73. Ook voor vragen

AGH
nieuwe uitvoerder
pensioenfonds

kunt u contact opnemen met de redactie van de
Werkvloer.

Nurettin Altundal, FNV,
0495 43 31 58, nurettin.altundal@fnv.nl

GH is een middelgrote uitvoeringsorganisatie die pensioen- en overige
regelingen uitvoert voor fondsen in
verschillende sectoren. Voor het Molenaarspensioenfonds verzorgt AGH de administratie
van pensioenrechten en de facturatie van de
premie.

A

Direct aan de lijn
Het pensioenfonds heeft bij het selecteren
van een nieuwe uitvoerder gelet op prijs en
kwaliteit. Bij AGH geen keuzemenu’s en
callcentermedewerkers. Je krijgt direct
iemand aan de lijn en je wordt geholpen
door de mensen die je pensioen administreren.
AGH voert de administratie en ondersteunt daarnaast het bestuur van het
Molenaarspensioenfonds bij de communicatie, het vermogensbeheer en het
risicomanagement. AGH is een stichting
en streeft niet naar winst. Dit vertaalt
zich in lage uitvoeringkosten. Hiervan
profiteer jij als deelnemer en het Molenaarspensioenfonds als klant.

Wat verandert er?
Voor deelnemers in het
pensioenfonds verandert
er heel weinig.
Je pensioenregeling blijft
hetzelfde, net als onze
website: www.molenaarspensioenfonds.nl.
Hier kun je terecht voor
alle informatie over je
pensioen.
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Sjerp Holterman, De Unie,
06 52 52 20 30, sjerp.holterman@unie.nl

Henk Flipsen, Nevedi,

De contactgegevens zijn
wel veranderd.
Sinds 1 januari kun je het
Molenaarspensioenfonds
bereiken op:
Postbus 1044
2280 CA RIJSWIJK (ZH)
Telefoon: 088-1198030
(op werkdagen van 08.30 uur
tot 17.15 uur)
E-mail: info@molenaarspensioenfonds.nl

085 773 19 77, info@nevedi.nl

Jeanette Speksnijder, Agribusiness Service BV
085 773 19 73, speksnijder@agribusiness-service.nl

Teksten
Bureau Schijfwerk, Jos Leijen
Foto’s
Fons van Bindsbergen, Agribusiness Service
Vormgeving
Van Bindsbergen Visser

Opgericht door sociale partners
AGH is in 2006 opgericht door sociale partners in de agrarische groothandel. Op dit
moment voert AGH de administratie van
vijf pensioenfondsen, drie opleidings- en
ontwikkelingsfondsen en een WGA-hiaatverzekering. Dit is een verzekering die een
aanvulling geeft op je uitkering als je gedeeltelijk niet meer kunt werken en een WGAuitkering krijgt.

Frans van de Veen, CNV Vakmensen,
030 751 15 70, f.veen@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen over je
pensioen? Kijk dan op de
website of neem contact
met ons op.
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