
Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel 
gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries 
en andere overheidsorganisaties. Ook bestuurders en professionals uit de quartaire sector (de niet-
commerciele dienstverlening), wetenschappers en burgers kunnen de onderzoeksresultaten gebrui-
ken. SCP-rapporten zijn in boekvorm te koop of  gratis te downloaden van de website www.scp.nl.

De PAR nodigt u uit voor de 5e plenaire bijeenkomst 

Langdurige zorg... Velen hebben er mee te maken of krijgen er mee te maken, in welke rol en betrok-
kenheid dan ook. In 2015 werden gemeenten door de decentralisatie van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning  verantwoordelijk voor het beleidsterrein van de (langdurige) zorg. 

Wat zijn de ontwikkelingen op het  gebied van de langdurige zorg? Wat gebeurt er op dit moment 
op andere terreinen die daarmee verband houden? Op deze en andere vragen wordt ingegaan op 
deze PAR-bijeenkomst, te houden op

              31 januari 2019 in de Kroon. Aanvang 20:00 Einde 22:00.

Gastspreekster is Dr. Anna Maria Marangos van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Anna Maria heeft in de gehandicaptenzorg gewerkt, is beleidsambtenaar bij de gemeente Sliedrecht 
geweest en is nu al een aantal jaren onderzoekster bij het Sociaal Cultureel Planbureau. 
Haar presentatie is gebouwd rondom het SCP-onderzoek naar de Hervorming van de Langdurige 
Zorg, waarbij ze vooral ingaat op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

Thema’s die in het onderzoek en in de presentatie aan de orde komen zijn:

• Doelgroepen en voorzieningen
• Ondermeer de Wmo 2015 en de wijkverpleging (Zvw)
• Hulp dichterbij georganiseerd?
• Ervaringen met keukentafelgesprekken
• Geboden hulp
• Resultaten voor zorgvragers
• Participatie door cliënten, meedoen in de samenleving
• Eenzaamheid
• Conclusies en hoe nu verder?

Deelname is kosteloos, we horen graag of u komt. Introducés zijn hierbij toegestaan.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@par-waddinxveen.nl,  
welk e-mailadres u ook voor verdere vragen kunt gebruiken.

Wij hopen velen van u te ontmoeten op 31 januari.
Lokatie: Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, 2741 MW Waddinxveen

Aad van Holsteijn,
voorzitter PAR Waddinxveen

De langdurige zorg


