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Werken - Zorgen - Leven
App jonge mantelzorgers
www.mantelzorgers.be

GETUIGENIS

Editoriaal
We starten dit nummer met het hartverwarmend verhaal van Davy en
Csezlawa, beiden mantelzorger voor
hun vierjarig dochtertje. Zij getuigen
hoe de werkgever een grote bijdrage
kan leveren om de persoonlijke balans zorgen-werken-leven in evenwicht te houden. We blikken hiermee
terug op de dag van de mantelzorger met de lancering van het boek
“Werken-Zorgen-Leven, naar een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid” en de uitreiking van de award
‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’.
Via deze weg wil Ons Zorgnetwerk
een lans breken voor een meer
mantelzorgvriendelijk personeelsklimaat, want ook werkende mantelzorgers verdienen elke steun.
We stellen ook graag een nieuwe
app voor jonge mantelzorgers “de
Zorgboerderij 3D” aan je voor.
Een kijkje op de website
www.mantelzorgers.be van het
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
loont de moeite. Een aanrader in
jouw zoektocht naar informatie.
Lees aandachtig de rubriek ‘Even uw
aandacht’. Wie weet ben jij wel één
van de tien mantelzorgers die een
prachtige scheurkalender voor 2019
in de wacht kan slepen!
Veel leesplezier!

Monique Swinnen
Voorzitter
Landelijke Thuiszorg

Nik Van Gool
Voorzitter
Ons Zorgnetwerk

Werken - Zorgen - Leven
Davy Vliegen en zijn vrouw Czeslawa Langowska (zie foto cover)
werken reeds geruime tijd als ingenieurs voor Microsoft, een multinational in de IT-sector. Het koppel heeft 2 dochters: April (5) en
Hana (4). Eind augustus 2017 kreeg hun gezinsleven een volledig
andere wending. Dochtertje Hana kreeg een eerste herseninfarct.

En plots ben je mantelzorger.
Davy Vliegen (39):
Na een deugddoende vakantie
werd in augustus 2017 ons gezinsleven volledig op zijn kop gezet. Ons Hana kreeg een eerste
herseninfarct. Na een maand UZ
Leuven kregen we eindelijk de
diagnose: een zeldzame chronische ongeneeslijke hersenaandoening genaamd ‘MoyaMoya’.
De ziekte is behandelbaar maar
wij moesten ons wel voor een
dure behandeling wenden tot een
gespecialiseerd ziekenhuis in
Zwitserland. Ons dochtertje heeft
intussen twee hersenoperaties
ondergaan in Kinderspital in Zurich en wordt daar ook verder kort
opgevolgd. Helaas heeft ze nog
voor de eerste hersenoperatie kon
plaatsvinden, in november 2017,
een tweede herseninfarct gekregen waarvan ze nog jaren moet
revalideren.
Tijdens deze zware periode is
onze werkgever Microsoft altijd
een grote steun geweest. Zo was
er op regelmatige basis communicatie met zowel de personeelsdienst als onze directe
managers en collega’s. Er werd
ook steeds gezegd: “Werk is nu
niet belangrijk, neem alle tijd die
u nodig heeft om er voor Hana en
April te zijn en jullie leven terug in
handen te nemen.” Collega’s startten spontaan een crowdfunding,
kwamen ons bezoeken en reden
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met mijn firmawagen vol spullen
naar Zurich (vermits we daar twee
maanden hebben gewoond). Microsoft kwam zelfs tussen in reiskosten van en naar Zurich.
Sinds februari 2018 zijn we terug
in België en tijdens mantelzorggesprekken met zowel onze
rechtstreekse managers als met
de personeelsdienst hebben we
onze noden en bekommernissen als mantelzorger in alle rust
kunnen bespreken.
Hana heeft momenteel motorische beperkingen waardoor ze
niet kan spreken. Maar vooral het
nemen van maaltijden is voor haar
uiterst moeilijk. Voor eten en drinken heeft ze constant onze hulp
nodig. Daarnaast wordt ze elke
nacht verschillende keren hevig
wenend wakker en moet ze heel
de nacht in mama’s armen liggen.
De zorg vergt heel wat tijd en energie van ons.
In april kon Hana mits aangepaste
extra ondersteuning terug naar
het ‘normale’ onderwijs. Het moment waarop zowel ikzelf als mijn
vrouw terug zijn beginnen werken. Vooral Czeslawa keek erg uit
naar haar werk: een uitlaatklep en
aangename afwisseling voor de
dagelijkse zorgen. Ikzelf had iets
meer moeite om te starten, maar
momenteel beschouw ik mijn

GETUIGENIS

werk als één van mijn hobby’s. We kregen in overleg
met ons management beiden een aangepaste functie die combineerbaar is met onze mantelzorgtaken.
Mijn vrouw is nu Technical Advisor, geeft advies en hulp
aan andere engineers. Tot voor kort werkte ze in een 4/5de
werkregime. Sinds juli maakt zij gebruik van “caretaker
leave” of zorgverlof van
onze werkgever. Dit is een
extra maand verlof betaald door Microsoft voor
mantelzorg. Dit extra voordeel moest aanvankelijk
in 1 blok worden opgenomen. Op basis van onze
noden en behoeften en
gesprekken van de HRdirector van Microsoft
met Ons Zorgnetwerk
in het kader van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, werd dit extra
verlof flexibel gemaakt. Dit is een enorme meerwaarde
voor mijn echtgenoot die op deze manier in een 3/5de
regime kan werken. In samenspraak met haar directe
manager kan ze haar 24 uurs-week verdelen over 4 werkdagen. Hierdoor kan zij op tijd stoppen om de zorg voor
onze dochters, maar vooral de extra zorg voor Hana, na
schooltijd op te nemen.

“De zorg vergt
heel wat tijd en
energie van ons.”

Ikzelf ben Solution Architect en heb een aangepaste
rol gekregen. Voorheen zat ik verschillende keren per
maand in het buitenland bij klanten. Nu doe ik uitsluitend thuiswerk en ondersteun ik projecten van andere
collega’s. Hierdoor kan ik mijn fulltime job zeer flexibel indelen.
Met deze regelingen kunnen we voorlopig onze werkzorg-leven-balans onder controle houden. Eerlijk gezegd, dacht ik altijd – en zelfs na meer dan 15 jaar
trouwe dienst – dat je als werknemer in een multinational maar een nummer bent. Wij hebben als mantelzorger kunnen ondervinden dat we als mens, meer
zelfs als VIP behandeld worden.
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Terugblik op de dag van de mantelzorger
KRIS PEETERS
REIKT ‘AWARD MANTELZORGVRIENDELIJKE WERKGEVER 2018’ UIT
In ons vorig ledenblad lanceerden wij een oproep om je werkgever te nomineren indien deze extra inspanningen levert om mantelzorgers te ondersteunen.

BOEK “WERKEN – ZORGEN – LEVEN,
NAAR EEN MANTELZORGVRIENDELIJK
PERSONEELSBELEID”
Het verhaal van Davy en Cselawa
leert ons dat aandacht en betrokkenheid op de werkvloer een enorme
steun betekent in de zoektocht naar
een werken-zorgen-leven-balans.
Zoeken naar oplossingen op maat
voor zowel de mantelzorger als de
werkgever is hierbij essentieel. Het
boek “Werken-zorgen-leven, naar een
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid” werd feestelijk gelanceerd op 22
juni 2018, naar aanleiding van de dag
van de mantelzorger 2018.

Uit de verschillende hartverwarmende nominaties stak de inzending van Ann De Ruyter, moeder van 2 kinderen met een beperking, er met kop en schouders boven uit. Ann nomineerde haar
werkgever, Kristien De Belie, managing director van Omnitravel
te Gent met deze mooie tekst:

Een werkgever nomineren…
ik vlieg meteen in de pen
gewoon, ongewoon gewoon
geduld, ongewoon geduld
begrip, ongewoon begrip
menslievend en openstaand voor zorg
ongewoon
gewoon
met dit hele korte maar gemeende schrijven zou ik Kristien De Belie willen bedanken
gewoon
ongewoon gewoon
Liefs
Ann
Mama van twee toffe gasten met beperkingen

Te bestellen via
onszorgnetwerk@ons.be
016/24 49 49 en kost
25 euro inclusief
verzendingskosten

Omnitravel is een reisbureau met 8 werknemers waarvan maar
liefst 4 werknemers mantelzorger zijn. Het reisbureau zet op een
sterke wijze in op alle pijlers van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, geen evidentie voor een kleine onderneming uit een
sector waarin de concurrentie bikkelhard is.
Website met alle informatie, het theoretisch kader, praktische tools en getuigenissen
http://mantelzorgvriendelijkondernemen.onszorgnetwerk.be
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Gemeend Landelijk
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wil de Landelijke Beweging de beleidsmakers inspireren bij het
besturen van onze dorpen, gemeenten, steden en provincies. Ze maakten onder de titel ‘Gemeend Landelijk’ inspiratiefiches op over verschillende domeinen. Vanuit Ons Zorgnetwerk brengen we de fiche over zorg onder de aandacht.
Meer info vind je op gemeendlandelijk.be

 Kwaliteitsvol en integraal (thuis)zorgbeleid
 Toegankelijke zorg
 Aanpakken onaangepaste woningen
 Ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers
en sociaal-culturele verenigingen

 Samenwerking tussen lokale besturen en de
aanwezige zorgpartners

Nieuwe app voor jonge mantelzorgers
Maretak, de vereniging voor personen met chronische
pijn, lanceerde een app voor jonge mantelzorgers om
zich beter in te leven in de situatie van hun ouder met
chronische pijn.

De nieuwe app ‘de Zorgboerderij 3D’ werd ontwikkeld om kinderen spelenderwijs te leren omgaan
met de zorg voor een persoon met een chronische
aandoening of pijn.

Kinderen die opgroeien in een gezin waarvan een
ouder chronische pijn of een chronische ziekte heeft,
moeten rekening houden met wat de ouder kan en
vooral niet kan. Voor kinderen is het niet altijd gemakkelijk zich in te leven in de situatie van de ouder met
pijn.

In het spel zijn de kinderen de boer die enkele ‘zieke’
kippen moet verzorgen. De kippen moeten voldoende
rust hebben, voldoende eten krijgen en het erf moet
netjes opgeruimd zijn. Naarmate het level stijgt, wordt
de zorg voor de kippen intenser. Door voor de kippen
te zorgen, leren de kinderen ook thuis meer begrip te
hebben voor de ouder met chronische pijn. De app
richt zicht tot kinderen van 5 tot 9 jaar en sluit aan bij
hun leefwereld.
De app ‘de Zorgboerderij 3D’ kan je downloaden via
de App Store of via Google Play. Meer informatie vind
je via www.demaretak.org.
Met de steun van
Bron: Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
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Verwennerij in de CADO van Landelijke Thuiszorg
G
OP DE KOFFIE IN CADO BEGIJNENDIJK EN HOEGAARDEN

ONTBIJTCAFÉ IN MEISE

Ons Zorgnetwerk informeert mantelzorgers over het
doolhof van premies en tegemoetkomingen. De verzorgenden en verantwoordelijke van Landelijke Thuiszorg
zorgen voor lekkers bij de koffie en een korte rondleiding
als kennismaking in de CADO.

Een uitgebreid ‘sterren’-ontbijt staat voor jou klaar. Na
het ontbijt geeft Ons Zorgnetwerk tips over goede zelfzorg voor mantelzorgers.

12/10 (13.30 u.)

CADO Begijnendijk
Betekomsesteenweg 60 bus
3130 Begijnendijk

22/10 (13.30 u.)

CADO Hoegaarden
Brouwerij Loriersstraat 1 bus 4
3220 Hoegaarden

19/10 (9.00 u.)

CADO Meise
Godshuisstraat 35
1861 Meise

De persoon voor wie je zorg draagt, is eveneens welkom. Graag vermelden bij jouw inschrijving.
Inschrijving: 0470/29 11 16 of onszorgnetwerk@ons.be

Dagopvang op maat:

CADO’s langer open!
Om nog beter in te spelen op de vragen en noden van
mantelzorgers werden de openingsuren van de CADO’s
sinds september verruimd. Cliënten kunnen er voortaan
terecht van 8.00 u. ’s ochtends tot 18.00 u. ’s avonds.
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Welkom op een van onze ontmoetingsmomenten
Ons Zorgnetwerk verzorgt dit najaar opnieuw tal van ontmoetingsmomenten in Vlaanderen. Een gedetailleerd overzicht vind je op www.onszorgnetwerk.be. Ook op onze Facebook-pagina kan je de evenementen raadplegen.
Voor inschrijvingen en meer informatie: onszorgentwerk@ons.be - 0470/29 11 16 - 016/24 49 49.
Thema

Waar

Doolhof van premies en tegemoetkomingen

Brecht (2/10), Mazenzele (17/10), Denderwindeke (19/11)

Goede afspraken maken goede vrienden

Keerbergen (11/10), Damme (29/10), Millen (6/11),
Londerzeel (8/11), Millen (30/01/2019)

Zelfzorg

Lint (13/11)

Werken en zorgen, geen gemakkelijke
evenwichtsoefening

Lint (2/10), Eigenbilzen (29/11)

Mantelzorg op een land- of tuinbouwbedrijf

Wijchmaal (16/10), Aalter-Lotenhulle (18/10), Zedelgem (25/10)

Lege nestsyndroom na mantelzorg

Edegem (26/11)

Balanceren tussen veiligheid en vrijheid

Meise (20/11)

Familiegroepen jongdementie in samenwerking
met Alzheimerliga Vlaanderen

Mechelen (08/10), Turnhout (23/10 en 11/12)

Muziekworkshop voor jonge mensen met
dementie en hun mantelzorgers

Dessel (02/10)

Ons Huis, het jaar rond,

CADE
AU
tip

een handige scheurkalender voor 2019
Ben je op zoek naar een leuke attentie of krijg je nu al
pakjesstress voor de feestdagen? Dan is deze kalender
voor 2019 misschien een tip. De scheurkalender geeft je
elke dag een handige tip, een toffe quote of een leuk weetje
voor een huishouden op rolletjes.
Te verkrijgen in de Standaard boekhandel voor € 14,99.

Doe mee en win!
Ons Zorgnetwerk schenkt 10 exemplaren aan mantelzorgers die ons een handige mantelzorgtip, mantelzorgquote of een grappige zorganekdote bezorgen.
Inzendingen voor 15/11/2018 naar:
• onszorgnetwerk@ons.be
• Ons Zorgnetwerk, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal
De winnaars worden in onze volgende Mantelzorger
bekend gemaakt.
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Neem een kijkje op
www.mantelzorgers.be
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg bundelt via de
website www.mantelzorgers.be alle informatie die je
nodig hebt als mantelzorger.
Ons Zorgnetwerk ging in gesprek met Lien Pierlet van
het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Benieuwd op
welke manier de website een verschil kan maken voor
de mantelzorger?
Lien Pierlet: Mantelzorgers hebben nood aan informatie. Je moet als mantelzorger aan zo veel denken en
ziet vaak door de bomen het bos niet meer. Op welke
premies hebben we recht? Waar vind ik diensten die
de zorgtaken tijdelijk kunnen overnemen? Welke mogelijkheden zijn er om mantelzorg en werk te combineren? Deze informatie is vaak versnipperd en de zoektocht is tijdrovend.
De website biedt aan mantelzorgers een overzicht,
maakt hen wegwijs in het aanbod en verwijst door naar
organisaties die actief zijn op het terrein.
De meerwaarde voor de mantelzorger zit er vooral
in dat de meest actuele informatie die zij nodig
hebben op één plaats op een laagdrempelige
manier kan gelezen worden.
Enkele (ex-)mantelzorgers over de website:
‘Een website zoals deze waarop alle informatie gebundeld staat, bestond nog niet toen ik het nodig had. Ik had
er zoveel kunnen van leren. Alle rubrieken komen aan
bod. Er is aandacht voor de zo noodzakelijke zelfzorg
van de mantelzorger, aandacht voor de diverse financiële mogelijkheden. Er is ook een rubriek agenda met een
overzicht van alle ontmoetings- en vormingsmomenten.
Hier had ik persoonlijk veel nood aan.’
‘Door de website krijg je het gevoel: JE STAAT ER NIET
ALLEEN VOOR! je kan je laten helpen en ondersteunen…’
‘Ik heb als mantelzorger al veel zitten opzoeken. Eindelijk
deze toegankelijke en volledige site gevonden!’

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Vanhees
Werkten mee aan dit nummer:
Lien Pierlet, Marleen Vanhees, Davy Vliegen en
Hilde Weckhuysen
Foto’s: Davy Vliegen en Ingrid Claes
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Welke informatie kan de mantelzorger al terugvinden?
• Premies en tegemoetkomingen voor mantelzorgers en
zorgvragers
• Diensten die ondersteuning thuis bieden en tijdelijke
opvang buitenshuis
• Mogelijkheden om mantelzorg en werk te combineren
• Hoe je als mantelzorger goed voor jezelf zorgt
Naast de informatie voor mantelzorgers kunnen ook professionele hulpverleners op de website terecht voor informatie, tips en publicaties hoe ze mantelzorgers goed
kunnen ondersteunen.
Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg wordt mede
gerealiseerd door Ons Zorgnetwerk.

Adres: Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven,
Tel. 016/24 49 49,
onszorgnetwerk@ons.be
Vormgeving: Studio Ons
Drukwerk: Contrapunt, Kessel-Lo

Ons Zorgnetwerk is
een erkende vereniging
van gebruikers en
mantelzorgers en is
een initiatief van KVLV
Vrouwen met vaart,
Landelijke Gilden en
Landelijke Thuiszorg.

