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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Advies Respijtzorg 

 

Naaldwijk, 11 februari 2021 

 

 

Geacht College, 

 

Bij de adviesraad zijn er signalen binnengekomen over de respijtzorg voor jongeren en 

jongvolwassenen. Dit zijn signalen over ouders van jongvolwassenen die niet op de hoogte 

zijn van de mogelijkheid om als mantelzorger te vragen om respijtzorg. Daarnaast 

signalen van overbelaste ouders die om hulp vragen en het binnen de gemeente en bij 

andere organisaties met betrekking tot voorliggende voorzieningen niet duidelijk is hoe 

deze respijtzorg geregeld moet worden. Hierdoor raken de ouders verzeild in een wirwar 

van onduidelijkheid.  

Dat het lastig is om respijtzorg te krijgen blijkt uit de onderstaande citaten, opgetekend uit 

de mond van Westlandse ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit deze signalen wordt duidelijk dat er binnen de gemeente Westland geen 

voorzieningen zijn als het gaat om respijtzorg voor jongeren en jongvolwassenen. Voor de 

leeftijd tot 18 jaar wordt zelfs de indicatie voor kortdurend verblijf, met als doel ouders te 

ontzorgen, niet meer afgegeven. Dit terwijl er juist ook (niet alleen als ouder) voor een 

mantelzorger van een thuiswonende zorgbehoevende jongvolwassene de noodzaak kan 

zijn aan een pauze, om overbelasting te voorkomen.  

 

De adviesraad zou graag zien dat er voor de leeftijd tot 18 jaar duidelijk beleid komt op 

het aanbieden van respijtzorg voor de mantelzorgers. Daarnaast zou de adviesraad graag 

zien dat onderzocht wordt of er een voorziening voor respijtzorg kan komen in het 

Westland voor de leeftijd van 18-30 jaar. 

 

“Respijtzorg vind ik zo'n nietszeggend woord.” 

“Zoeken naar professionele weekend logeeradressen was zo'n gedoe en 

zoektocht dat we ermee zijn gestopt. Overal lange wachtlijsten.” 

“Er is niet duidelijk waar respijtzorg gehaald kan worden, de 

wachtlijsten zijn erg lang en de kosten zijn veelal hoog.” 

“Goede respijtzorg is lastig te krijgen voor verschillende doelgroepen;  

wie past bij elkaar?” 
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Wij hebben tevens de indruk dat ouders zich veelal niet bewust zijn dat ook zij 

mantelzorger zijn, en in het kader van preventie zou het goed zijn om hierover beter te 

communiceren, zodat ouders wellicht eerder om hulp kunnen vragen als dit nodig is.  

Dit zou in het gesprek met de cliënt/ouder een belangrijk onderdeel kunnen zijn om 

bewustwording te creëren. Bekendheid over respijtzorg in de brede context bij de 

medewerkers van het Klantcontactcentrum (KCC) is hiervoor ook heel belangrijk zodat, als 

mensen contact opnemen met de gemeente hierover, zij sneller naar de juiste persoon 

worden doorverwezen. 

 

Uw reactie op deze aanbevelingen zien wij graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 

 

 

 

 


