1 van 1

Afdeling Stadsontwikkeling
Bureau Jeugd, Onderwijs en Samenleving
Contactpersoon J.Korthals
Telefoonnr.
: 0229 - 252200
E-mail
: gemeente@hoorn.nl
:
Uw brief d.d.
:
Zaaknummer
: 1262631
Bijlage(n)
: Uitnodiging
Uitnodiging Congres Werk &
Onderwerp
:
Mantelzorg

Hoorn,

Geachte heer/mevrouw,
Het college van B&W van de gemeente Hoorn wil uw aandacht vragen voor een onderwerp dat ons
allemaal raakt, namelijk de zorg die inwoners van onze stad leveren voor een naaste die niet volledig voor
zichzelf kan zorgen. De mensen die deze zorg leveren zijn mantelzorgers en hebben naast de
verantwoordelijkheid voor de zorg veelal ook een werkzaam leven.
Een goede ondersteuning van mantelzorgers is in ieders belang. In de eerste plaats voor de
zorgbehoevenden en mantelzorgers zelf, maar ook voor u als werkgever met de behoefte om te beschikken
over gezond en gemotiveerd personeel. Daarom willen wij u wijzen op het congres Werk & Mantelzorg op
24 februari a.s. in Wognum, waar u kennis kunt nemen van de mogelijkheden om mantelzorgers binnen
uw organisatie te ondersteunen en u te laten inspireren door goede voorbeelden (o.a. van Renault
Nederland).
In Hoorn leveren naar schatting ongeveer 12.000 mensen mantelzorg. Het aandeel werkende
mantelzorgers is ongeveer 1 op 6 werknemers. In onze gemeente proberen wij deze groep zo goed
mogelijk te ondersteunen. Dit doen wij via ons ouderenwerk, de inzet van onze gebiedsteams en door
informatieverstrekking. Daarnaast zijn er honderden vrijwilligers actief die zich inzetten voor mensen die
extra ondersteuning nodig hebben.
Ondanks alle inzet raken veel mantelzorgers overbelast. Deze overbelasting wordt in veel gevallen
veroorzaakt door de moeilijkheden die men ondervindt bij het combineren van werk en zorgtaken. Dit kan
uiteindelijk zelfs leiden tot uitval uit het arbeidsproces. Voor veel werkgevers zorgt ziekteverzuim voor de
nodige hoofdbrekens en men is nog altijd op zoek naar manieren om dit terug te dringen. Daarom zien
steeds meer organisaties er de meerwaarde van in om mantelzorg bespreekbaar te maken of zelfs om over
te gaan op een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Meer informatie over een mantelzorgvriendelijk
personeelsbeleid kunt u vinden via www.werkenmantelzorg.nl.
Ik hoop u de 24e te ontmoeten tijdens het congres in Wognum.
Met vriendelijke groet,

Michiel Pijl
Wethouder Zorg en Ouderenbeleid
Gemeente Hoorn
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