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Meepraten met de PAR ‘De Mantelzorg van 

morgen in Waddinxveen’ 
We moeten morgen aan de slag met mantelzorg in Waddinxveen. Dat was een belangrijke 
boodschap van de PAR-avond op 04 november in De Kroon in Waddinxveen. Wat is nodig voor de 
mantelzorger in Waddinxveen? Voor de PAR was deze avond een start op weg naar een advies 
voor het College maar ook voor de politieke partijen. Eerste kwartaal 2022, net voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, is het advies beschikbaar.  
 
Ruim 30 inwoners van Waddinxveen, jong en oud, die zelf mantelzorger zijn en/of een organisatie 

vertegenwoordigen gingen met elkaar in gesprek over mantelzorg in Waddinxveen. Onder andere 

over hoe we de mantelzorgers de hulp en ondersteuning kunnen geven die zij nodig hebben zodat zij 

niet overbelast raken. De Participatie Adviesraad (PAR) kijkt terug op een geslaagde avond. Wat 

opvalt, is de grote bekendheid met de materie en de bereidheid van de aanwezigen om samen aan 

de slag te gaan met dit vraagstuk. 

 

‘Nu al nadenken over de mantelzorger van 

morgen’ 

Ongevraagd advies 

Twee kamervoorzitters van de PAR, Koert Bosgraaf en Erwin Korevaar, maakten eerst duidelijk 

waarom de PAR in het eerste kwartaal van 2022 tot een advies wil komen. Mantelzorg doortrekt het 

hele sociale domein. Bij uitstek het terrein waarin de PAR deskundig advies uitbrengt, veelal 

gevraagd maar voor mantelzorg nu ongevraagd. De gemeente speelt hier een belangrijke rol 

wanneer het gaat om ondersteuning. Mantelzorgers raken overbelast. Wanneer dat voorkomen kan 

worden, is dat niet alleen belangrijk voor de mantelzorger zelf maar voor de rest van de samenleving! 

 

Feiten en cijfers 

Het gesprek werd vervolgd door Erika van der Heijden, adviseur van het landelijk adviesteam 

mantelzorg. Zij maakte duidelijk, vanuit de feiten en cijfers, dat 1/3 van alle mensen een vorm van 

mantelzorg verlenen aan bekenden of naasten. Van jong tot oud wordt in veel verschillende vormen 

zorg en ondersteuning gegeven. Om overbelasting van deze mantelzorgers te voorkomen, is een 

goede samenwerking en afstemming nodig met professionele zorgverleners maar ook met de 

gemeente. Zeker gezien de toekomst waarin de vraag naar mantelzorg toeneemt en het aantal 

beschikbare mantelzorgers per zorgvrager zal dalen. 

 

‘Zorg voor de mantelzorger’ 

 

Daniëlle Schipper, mantelzorgcoördinator bij Palet Welzijn, WadWijzer en Palet Welzijn, vertelde 

daarna over de activiteiten voor mantelzorgers in Waddinxveen en welke ondersteuning aan hen 

geboden wordt. 
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In gesprek 
De aanwezigen gingen met de gegeven informatie in gesprek in 

vier groepen aan de hand van vier thema’s gericht op de 

mantelzorg in Waddinxveen van vandaag en morgen. Het doel van 

het gesprek was om de eerste stof te verzamelen voor het advies 

dat de PAR in het eerste kwartaal van 2022 uitbrengt over 

mantelzorg in Waddinxveen.  De levendige dialoog die ontstond, 

leidde tot veel nuttige informatie. De tafelhosts hebben alles 

vastgelegd op vier flappen. 
 

 

 

 

Bram Abels noteert 

 

‘Aandacht hebben voor wat belangrijk is van 

mantelzorgers’ 

Afspraken 
Aan het einde van de avond werden de opbrengsten samengevat en gedeeld. Voor de PAR was dit 

het begin van het komen tot een advies. De oproep naar alle aanwezigen was om actief deel te 

(blijven) nemen in het verder opstellen van het advies. Dat geldt ook voor mantelzorgers die niet 

aanwezig waren. Zij kunnen zich via secretariaat@par-waddinxveen.nl melden bij de PAR.  

 Lees meer over de PAR op www.par-waddinxveen.nl 
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