
Carien Raaijmakers-Vereijken (61) uit Nuenen is mantelzorger voor haar echt-
genoot Arno die lijdt aan de ziekte multiple sclerose (MS). Daarnaast werkt ze 
16 uur per week als caissière bij supermarkt Jan Linders. Zorg en werk houden 
elkaar in evenwicht.
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Blij met werk als 
afleiding en uitlaatklep

Intensieve zorg
Toen Arno Raaijmakers 23 jaar geleden in de wao 

terecht kwam, omdat hij zijn werk als stukadoor 

niet meer kon uitvoeren, veranderde de thuissitu-

atie ingrijpend. Voor Carien kwam bij de zorg voor 

het huishouden ook de zorg voor een zieke man. 

Omdat zijn benen niet meer werkten, werd Arno 

rolstoelafhankelijk en had intensieve zorg nodig. 

Tegenwoordig gaat hij driemaal per week naar de 

dagopvang. De woning is aangepast om de zorg 

gemakkelijker te maken. Zo is er een doucherol-

stoel en met behulp van een tillift kan Carien zelf 

haar man in en uit bed helpen. Zes jaar geleden 

werd een aangepaste auto met draaibare passa-

giersstoel aangeschaft. Er is geen huishoudelijke 

hulp en naast het huis en een grote tuin heeft 

Carien ook nog twee dochters en vier kleinkinde-

ren die haar aandacht verdienen. 

Veilig gevoel
Carien is nooit bij de pakken gaan neerzitten, 

maar zette van meet af aan haar schouders 

eronder. Ze had tijdens haar huwelijk nooit 

buitenshuis gewerkt. Maar toen duidelijk werd 
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Tim en Carien



   Vervolg coverstory ‘Blij met werk als afleiding en uitlaatklep’

dat er een financiële noodzaak voor was, ging ze op zoek 

naar een parttime baan. Intussen werkt ze al 21 jaar met 

veel plezier bij Jan Linders (voorheen Super de Boer) in 

Nuenen. Bij haar sollicitatie gaf Carien gelijk aan dat ze 

mantelzorger is. ‘Mijn collega’s kenden mijn situatie en 

hadden er begrip voor dat ik wat meer flexibiliteit kreeg. 

Zo heeft een manager er destijds voor gezorgd dat ik niet 

werd overgeplaatst naar een filiaal in Eindhoven. Dat had 

ik niet kunnen combineren met de mantelzorg. Ik werk op 

dinsdag en woensdag. Dinsdags komt de thuiszorg tussen 

9 en 11 uur om Arno te douchen en aan te kleden. In mijn 

middagpauze verzorg ik zijn lunch, drinken en fruit voor ‘s 

middags. Op woensdag is Arno naar de dagopvang. Dan ga 

ik in mijn pauze thuis kijken of hij wel is opgehaald door 

de taxi. Tijdens het werk mag ik mijn telefoon 

bij me houden, omdat het alarm altijd kan 

afgaan mocht er iets aan de hand zijn. Dat 

geeft mij een gerust en veilig gevoel. Het werk 

is voor mij een fijne afleiding, ik heb er plezier 

in en ben blij met de sociale contacten.’ 

Ruimte voor mantelzorgers
Tim Haentjes (33) is sinds 3,5 jaar super-

marktmanager bij Jan Linders in Nuenen. Hij 

begeleidt en coacht zijn medewerkers en ook 

Carien kan altijd bij hem terecht. Tim: ‘Ik heb 

destijds met alle medewerkers een kennismakingsgesprek 

gehad. Met Carien heb ik besproken dat we rekening willen 

houden met haar thuissituatie en dat dat soms ook een 

spanningsveld is. Ze is een fantastische medewerker die je 

natuurlijk graag wil behouden. We hebben goede afspra-

ken gemaakt en dat werkt prima. We zijn een echt familie-

bedrijf. Heel sociaal en betrokken. De oprichter Jan Linders 

had de uitspraak “Houd van de mensen, dan houden de 

mensen van jou”. Daar kan ik me heel goed in vinden. 

Vanuit de overheid is er een regeling dat je als werkgever 

aanvragen voor zorgverlof moet honoreren, maar daar 

mag je als medewerker maar één 

keer per jaar gebruik van maken. Bij 

verlofaanvragen kijken we altijd wat 

mogelijk is, eventueel met hulpkrach-

ten die extra kunnen werken. Dat 

geeft meer ruimte voor mantelzorgers. 

Ik vind het een prettige gedachte dat 

het werk voor Carien een uitlaatklep 

is en dat je daarin kan ondersteunen. 

Ze functioneert op en top en is nooit 

ziek.’    <<< 

Tip van Carien
• Als er thuis wat is, 

blijf er dan niet mee 

lopen maar deel 

het met je leiding-

gevende en collega’s. 

Mensen kunnen geen 

gedachten lezen.

Meer weten over 
mantelzorgvriendelijke  
werkgever? 

Kijk dan op de site www.werkenmantelzorg.nl
Hier staat in 4 stappen beschreven waaraan een 

werkgever moet voldoen wil hij zich mantelzorg-

vriendelijk mogen noemen.

Meer weten over 
verlofregelingen voor 
werkende mantelzorgers?
Kijk dan op de site www.mantelzorg.nl 
Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken 

van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer 

heeft hier recht op omdat het wettelijke regelingen 

zijn. Wel kunnen er in jouw cao afwijkende afspra-

ken of voorwaarden zijn opgenomen. Lees daarom 

goed jouw eigen cao! 

Jaarlijkse keuring  
voor chronisch  
zieken vervallen
Het kabinet heeft met de zorgverzekeraars afge-

sproken dat chronisch zieken niet steeds hoeven 

aan te tonen dat ze nog ziek zijn. De zorgverze-

keraars gaan een lijst opstellen met chronische 

aandoeningen die onder de nieuwe regeling gaan 

vallen. De nieuwe regeling gaat op 1 januari 2020 

in.    <<< 
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Valkuilen en tips

Werkende mantelzorgers
45% van de werkende mantelzorgers ervaart een hoge drempel om de 
combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken, zo blijkt uit 
onderzoek van Stichting Werk & Mantelzorg. Lees hier de valkuilen en tips 
voor werkende mantelzorgers. 

Valkuil 1 

‘Ik houd werk en privé liever gescheiden’
Dit is goed mogelijk. Maar wat als de privésituatie (negatieve) 

invloed heeft op het werk? Als de leidinggevende en collega’s 

weten van de thuissituatie, is er vaak meer begrip en flexibi-

liteit. 

TIP  Wacht niet tot de combinatie werk en zorg je teveel is. 

Maak de situatie op tijd bekend en bespreekbaar en zoek 

samen met je leidinggevende naar oplossingen.

Valkuil 2 

‘Mijn collega’s staan al onder druk, ik wil hen 
niet nog meer belasten’
Als team doe je het werk met elkaar en ben je er voor elkaar. 

Uit onderzoek van Werk & Mantelzorg blijkt dat 39% van de 

mantelzorgers denkt dat collega’s werk niet kunnen of willen 

overnemen versus 92% van de collega’s die zegt dit wel te 

kunnen en te willen. Probeer dus niet teveel in te vullen voor 

anderen, maar ga het gesprek aan. 

TIP  Maak het bespreekbaar. Er is vaak meer mogelijk dan je 

denkt.

Valkuil 3 

‘Ik kan zowel mijn werk als mijn 
zorgtaken het beste zelf doen’
Mantelzorgtaken komen vaak bovenop alle andere activitei-

ten zoals werk, gezinsleven, sociale contacten, hobby’s etc. 

Voor je het weet is de ruimte in je agenda opgeslokt en blijft 

er weinig tot geen tijd voor jezelf over. Daarbij komt dat ‘nee 

zeggen’ en ‘grenzen bepalen’ niet altijd meevalt. Toch zijn 

dit belangrijke voorwaarden om de zorgtaken vol te kunnen 

houden.  

TIP  Zorg dat iemand anders de zorgtaken af en toe over kan 

nemen. Doe de dingen die jij leuk vindt en waar jij energie 

van krijgt. Dat is beter voor jou en voor de persoon voor wie je 

zorgt.

Valkuil 4

‘Ik maak het wel bespreekbaar als ik het 
echt niet meer aankan’
Dit is de grootste valkuil van mantelzorgers. Als je wacht tot 

je zwaar- of overbelast bent, duurt het vaak een hele tijd voor 

je je weer fit voelt. Of je bent te laat. De stap van overbelast 

naar een burn-out is klein. Ook je collega’s en leidinggevende 

zien je liever fit op de werkvloer, dan ziek thuis.  

TIP  Maak zorgtaken op tijd bespreekbaar. Als je een disbalans 

ervaart tussen werk en zorg, trek aan de bel!

Valkuil 5 

‘Als ze weten dat ik mantelzorger ben,  
heeft dat negatieve gevolgen’
Een begrijpelijke angst in tijden van economische onzeker-

heid. Maar werkgevers en leidinggevenden waarderen 

werknemers die openheid en verantwoordelijkheid tonen en 

belonen loyaliteit. Mantelzorgtaken geven je ook ervaring en 

expertise die anderen niet hebben. Benoem en benut die voor 

de toekomst. 

TIP  Kom zelf met ideeën en toon je betrokkenheid en inzet 

voor een goede oplossing voor beide partijen.    <<< 
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Mantelzorginloop Helmond 
Elke 1e donderdag van de maand, behalve in 
januari (dan is het op 9 januari). Van 10.00 
tot 12.00 uur. Locatie: Steunpunt Mantel-
zorg, Penningstraat 55, Helmond.

Mantelzorginloop Nuenen
Dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur.  
Locatie: Berg 22c, Nuenen.

Mantelzorgontmoetingsmiddag Nuenen
Elke 3e donderdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Locatie: Dienstencentrum 
Goudvinkhof, Goudvinkhof 12a, Nuenen 
(tenzij anders aangegeven in de maande-

lijkse bijlage).

Mantelzorginloop Son en Breugel
Elke maandag en woensdag. Van 13.00 tot 
15.00 uur.   
Locatie: Europalaan 2, Son en Breugel.

Mantelzorgcafé Son en Breugel
Elke 3e woensdag van de maand. Van 13.30 
tot 15.30 uur. Locatie: Tuinkamer Berkenstae-
te, Bontstraat 71, Son en Breugel.

Mantelzorginloop Gemert-Bakel
Elke laatste donderdag van de maand.
Van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Steunpunt 
Mantelzorg, Vondellaan 51, Gemert. 

Mantelzorgactiviteiten Deurne
Wekelijks spreekuren in verschillende wijken 
en kerkdorpen. Data van wijkgerichte bijeen-
komsten voor mantelzorgers worden nog 
bekend gemaakt.

NAH-Café Deurne
Elke 2e en 4e woensdag van de maand
Van 13.30 tot 16.00 uur. Locatie: Cratoscen-
trum, Rembrandt van Rijnstraat 5a, Deurne. 
Tel. 0493-842255.

NAH-Café Gemert e.o. 
Elke laatste woensdag van de maand. Van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: ‘Café Dientje’, 
Kerkstraat 9, Gemert. 
Elke 2e vrijdag van de maand: zwemmen. 
Aanmelden: 0492-362733/06-187333018.

Café Brein Helmond e.o. 
Elke 2e maandag van de oneven maanden
Maandag 13 januari:  Thema wordt nog 
bekend gemaakt. Maandag 9 maart:  Thema 
wordt nog bekend gemaakt Aanvang: 19.30 
uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Lunch-
room de Keyser, Torenstraat 17, Helmond. 

Café Brein Eindhoven e.o. 
Elke 2e maandag van de even maanden
Aanvang: 19.30 uur. Inloop v.a. 19.00 uur.
Locatie: Activiteitencentrum SWZ,  
Palladiostraat 27, Eindhoven.

Alzheimer Café Helmond e.o.
Elke 3e donderdag van de maand
Donderdag 12 december: Muziek; wat doet 
dat bij mensen met dementie?  
Donderdag 16 januari: Hoe is het om een 
ouder met dementie te hebben?  
Donderdag 20 februari: Thema wordt nog 
bekend gemaakt.
Donderdag 19 maart: Thema wordt nog 
bekend gemaakt. 
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Zorginstelling Alphonsus, Hoofd-
straat 176, Mierlo-Hout (Helmond), Tel. 
0492-598989 (LEVgroep).

Alzheimer Café Peelland
Elke 1e dinsdag van de maand 
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur).
Locatie: Dienstencentrum ‘de Beiaard’,  
Pastoor De Kleijnhof 21, Asten. 

Alzheimer Café Best-Oirschot- 
Son en Breugel e.o.
Elke 4e woensdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Zalencentrum ‘het Zand’,  
Bestseweg 52, Oirschot.

Alzheimercafe Gemert-Bakel en Laarbeek
Elke 2e dinsdag van de maand. Aanvang: 
19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: Cultuurhuis De Eendracht,  
St. Annastraat 60, Gemert. 

Alzheimer Café Eindhoven e.o.
Elke 3e maandag van de maand.  
Aanvang: 19.30 uur (inloop v.a. 19.00 uur). 
Locatie: DAF museum, Tongelresestraat 27, 
Eindhoven.

Parkinson-Inn Helmond e.o.
Elke 3e vrijdag van de maand
Van 14.00 tot 16.00 uur.  
Locatie: Kapel Elkerliek ziekenhuis, Wessel-
manlaan 25, Helmond. Meer informatie:  
info@parkinson-inn-helmond.nl.

Parkinson Café Eindhoven
Elke 2e donderdag van de maand. Van 15.00 
tot 17.00 uur.  
Locatie: Ds Theodor Fliedner straat 5, Eind-
hoven.

Autismecafé Helmond
Elke 3e donderdag van de maand. Van: 19.00 
tot 22.30 uur.  
Locatie: Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 
123, Helmond.


