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Mantelzorgbeleid op basis van vertrouwen en solidariteit
En een verpleegkundige of arts kan tijdens een langdurige operatie niet plotseling naar huis voor mantelzorg. Aan
de andere kant is het voor een werkgever essentieel dat zijn team optimaal
functioneert. Daarbij, als je mensen
de ruimte geeft om te kunnen zorgen,
stappen ze daarna meteen harder.’

Ongeveer een kwart van de werknemers is mantelzorger. Dat heeft, zeker
wanneer de mantelzorg meer dan 8
uur per week beslaat, invloed op de
kwaliteit van het werk. Marièlle Beek
van de bedrijven East Side en Perspekt
Studio’s ziet het als haar taak en plicht
om medewerkers daarvoor de ruimte
te geven.

Perspekt bedenkt, ontwerpt en realiseert ruimtelijke projecten, East Side is
het Haarlemse bureau voor Live Communicatie & Events. Bij de twee bedrijven uit de Waarderpolder werken 15
mensen. ‘Ieder van ons krijgt ooit met
mantelzorg te maken’, vertelt Marièlle
Beek. ‘Dat realiseert iedereen zich hier
heel goed en dat maakt dat er onderling begrip is wanneer iemand daar tijd
en ruimte voor nodig heeft. We hebben daarbij bewust niet gekozen voor
ingewikkeld beleid, maar werken op
basis van onderling vertrouwen.’
Dat klinkt vrijblijvend, maar er zitten
grenzen aan deze vrijheid. ‘Het geldt
alleen voor mantelzorg in de eerste
graad, dus voor ouders, een kind of
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Marièlle Beek: 'Alleen met openheid van zaken krijg je als mantelzorger begrip binnen je team.'

een broer of zus. Een andere eis is dat
een medewerker volstrekt open moet
zijn. We kunnen dit alleen realiseren
op basis van onderlinge solidariteit
en vertrouwen. Daarmee bereik je
dat collega’s betrokken zijn bij wat
de mantelzorger aan het doen is. Een
medewerker die mantelzorgt is er wel
eens niet op tijden dat het een collega
slecht uitkomt. Maar wij werken hier
met scherpe deadlines en die moeten
gehaald worden. Alleen met volledige
openheid van zaken krijg je als mantel-

Genomineerden HOP bekend

zorger begrip binnen je team.’
Werkgevers doen er goed aan om preventief te werk te gaan, vervolgt Beek.
‘Het is belangrijk dat er iemand beschikbaar is die de taak van een ander
kan overnemen. Je hebt als werkgever
een grotere verantwoordelijkheid dan
alleen het belang van één werknemer.
Als je baas bent van een pindakaasfabriek moeten die tienduizend potten
aan het eind van de dag klaar staan.

De zes ondernemers die genomineerd zijn voor de Haarlemse Ondernemers Prijs HOP 2019 zijn bekend: Dennis Abels (Avek, maakindustrie), Cyrille
Bastiaansen (WeKnowPeople, recruitment), Pieter Borst (SDIM, marketing),
Laura van Dijk (Laurentius College, particulier onderwijs), Mark Gratema
(ML, horeca) en Jeroen van Hoesel (Sportfever, kinderopvang).
Deze ondernemers presenteren zich 7 maart voor de jury met een pitch.
Waarna drie finalisten maandag 8 april, tijdens de grote finale-avond in de
Lichtfabriek, meedingen naar de hoofdprijs. Als inspirerend voorbeeld voor
andere ondernemers en behorend tot de top in zijn/haar branche. Een ondernemer waar Haarlem trots op kan zijn, als winnaar van inmiddels alweer
de zesde editie.
		
www.haarlemseondernemersprijs.nl

Bedrijf & Samenleving organiseert
vrijdag 15 maart voor de achtste
keer een maatschappelijk ondernemersontbijt. Bedoeld om samen met
ondernemers invulling te geven aan
maatschappelijk betrokken ondernemen. Wat kunnen ondernemers
concreet betekenen voor de lokale
omgeving? Samen zoeken de deelnemers naar een win-win situatie.
Bedrijf & Samenleving ontwikkelde
de afgelopen tien jaar concrete
maatschappelijke projecten, waar
het Haarlemse bedrijfsleven zich
voor inzet. Het gaat dan altijd om
burgers, jong en oud, die het zonder een steuntje in de rug niet redden. In Sociëteit de Vereeniging
gaan onder leiding van presentator
Frénk van der Linden ondernemers,
organisaties en politiek met elkaar
in debat. Inloop 7.45 uur, ontbijt en
programma vanaf 8.15 uur, afsluiting 9.30 uur.

Tandem is er voor werkgevers
én werknemers. Denk aan:
advies voor mantelzorg
vriendelijk personeelsbeleid,
informatie over wet en regel
geving en praktische oplossingen
om werk en mantelzorg beter
te kunnen combineren, zoals
workshops, lotgenotengroepen
en begeleiding.
Informatie en contact:
tandemmantelzorg.nl
info@tandemmantelzorg.nl
T 023 891 06 10

		
Aanmelden: Marijke Aukema
marijke@bedrijfensamenleving.nl

Perikelen en dilemma’s van ZZP’ers
Je bent als ZZP’er al enkele jaren werkzaam en je hebt een groot, enthousiast
netwerk dat jou regelmatig benadert.
De opdrachten stromen binnen en je
hebt meer werk dan je eigenlijk aankunt. Wat nu?
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Tandem is in
Zuid-Kennemerland het
expertisecentrum
Werk & Mantelzorg

Maatschappelijk
ontbijten

Personeel aannemen en doorgroeien
naar een ZMP’er (zelfstandige met personeel) met alle bijkomende perikelen
als hoge loonkosten voor je personeel
en het strikte ontslagrecht, of klein
blijven en zelf het inhoudelijke werk
blijven doen en de totale controle
houden. Deze keuze is mede afhankelijk van jouw ambities en het soort
werkzaamheden dat je verricht.
Motiveren en delegeren
Als je kiest voor groei, zal je zelf steeds
meer inhoudelijk werk uit handen geven en je vaker en meer gaan concentreren op de organisatorische taken
van jouw bedrijf. Personeelsbeleid opzetten, leidinggeven aan werknemers,
motiveren van je personeel en het delegeren van je inhoudelijke taken. Een

kleine greep uit wat op je pad komt.
Personeel in dienst nemen, vereist de
nodige organisatie. Naast het salaris
dien je ook loonbelasting en sociale
premies af te dragen aan de Belastingdienst. Ook is het goed mogelijk dat
je pensioen voor je werknemer moet
gaan regelen. In veel branches is dat
namelijk verplicht. En wat als een
werknemer ziek wordt? Dan krijgt u te
maken met de reïntegratieverplichtingen van de Wet Poortwachter.
Dilemma’s, dilemma’s: misschien toch
beter om klein te blijven en je slechts
en alleen inhoudelijk met je vak bezig
te houden?!?
De antwoorden op vele vragen over
het zijn van ZZP’er en/of het doorgroeien naar ZMP’er en de arbeidsrechtelijke gevolgen daarvan, worden
op vrijdag 1 maart tijdens het interactieve vragenuur met advocaten tussen
17.00 uur en 18.00 uur op Sociëteit
Vereeniging beantwoord.
Ook kunt u dan terecht met vragen

Philippine Hoyng

over illegaal grondgebruik, vastgoed
en contracten algemeen. De toegang
is gratis. Graag van te voren aanmelden via:
www.societeitvereeniging.nl/agenda
Ik hoop u daar te ontmoeten!
 Philippine Hoyng, Tanger
Advocaten (023-512 14 00 of
p.p.hoyng@ tanger.nl)

COLOFON

AGENDA
di. 26 februari
Sparkz Ondernemersdiner
Informeel netwerken, borrelen en
dineren.
18.00-22.30 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
ww.SparkzNetworking.nl
w

vr.1 maart
Interactief vragenuur advocaten
Onderwerpen: ZZP´ers, illegaal
grondgebruik, vastgoed en contracten.
17.00-18.00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.societeitvereeniging.nl/agenda
w

ma. 11 maart
Talkshow NV Haarlem
Met onder meer aandacht voor de Brexit
en aansluitend netwerkborrel.
17.00-18.00 uur
Locatie: Philharmonie
ww.nvhaarlem.nl
w

wo. 27 februari
MKB Digital Power
In het kader van ´Slim, Groen en
Gezond´, Amsterdam Economic Board.
15.30-17.00 uur
Locatie: MAF, Station Haarlem
ww.amsterdameconomicboard.com
w

wo. 6 maart
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

vr. 15 maart
Maatschappelijk ontbijt
Met debat o.l.v. Frenk van der Linden, in
kader van NL Doet.
8.15-9.30 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
ww.bedrijfensamenleving.nl
w
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