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In deze presentatie bespreek ik de hervor-
ming van de langdurige zorg en de zoek-
tocht hierbij naar verbetering van de kwaliteit  
van de ondersteuning en zorg die op dit 
moment, zowel thuis als in instellingen, wor-
den geboden. We willen dit vooral realiseren 
door de samenleving er bij te betrekken, we 
moeten meer voor elkaar gaan zorgen waar-
bij een integrale benadering van de cliënt 
wordt gehanteerd, een mens is immers veel 
meer dan alleen zijn ziektebeeld en dat moet 
ook in de regelgeving tot uitdrukking komen 
Gemeenten hebben daarom binnen de Wmo 
de opdracht gekregen omwille van de sociale  
samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligers-
werk, de toegankelijkheid van voorzieningen  

heeft dan alleen mantelzorg. En dat hij zal 
moeten accepteren dat er meer is dan alleen 
hulp van de familie. Hoe gaan we hem dat ver-
tellen? Mantelzorg is mooi vanuit het begrip 
wederkerigheid, balas. En natuurlijk willen 
we de mata rumah niet verlaten. Maar man-
telzorg kan geen doel op zich zijn. Het gaat 
om passende zorg, in welke vorm dan ook.  

Eigenlijk gaat het wat betreft mijn vader in 
de toekomst om de vraag of hij past in een 
bepaalde smaakgroep waar hij herkenning 
en erkenning kan vinden. Hij zou graag met 
gelijkgestemden willen zijn. Dat weet ik zeker.
Ook voor mezelf: ik hoop, dat als het mij 
gegeven is om nog scherp en alert te zijn, in 
een gemengde omgeving te kunnen blijven, 
dus niet alleen met ouderen. Met passende 
zorg, professioneel als het moet en informeel 
als het kan. Ik ga graag met u in gesprek over 
passende zorg in de toekomst. Welk zorg-
arrangement past het beste bij ons en onze 
naasten? En is informele zorg daar op een 
logische manier in te vlechten?

en het bestrijden van huiselijk geweld te 
bevorderen. Hiertoe moeten de zelfredzaam-
heid en participatie van mensen met een 
beperking in de eigen leefomgeving zoveel 
mogelijk worden ondersteund door het  
bieden van beschermd wonen en opvang.

Hoe gaat een vraag om ondersteuning nu 
concreet in z’n werk? Na de eerste melding, 
volgt onderzoek dat uitmondt in een aan-
vraag waarop een besluit wordt genomen. 
Gemeenten dienen bij hun onderzoek niet 
alleen de behoeften en voorkeuren van de 
cliënt te betrekken, maar ook zijn mogelijk- 
heden en die van zijn omgeving. Welke 
ondersteuning kan de mantelzorger worden  
geboden? Welke algemene voorzieningen 
zijn beschikbaar? Welke mogelijkheden biedt 
de biedt de ziektekostenverzekeringswet? 
Wat is de hoogte van de eigen bijdrage? 
Biedt het pgb mogelijkheden?

Gemeenten bieden een maatwerkvoorzie-
ning als iemand op eigen kracht, met hulp 
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langzaamaan verslechterde. De term ‘mantelzorg’ is haar 
nog altijd onbekend. Soms ziet ze het woord staan op brie-
ven die bij haar door de brievenbus glijden, en dan vraagt ze 
me niet zonder enige argwaan: “Mantelzorger, wat is dat?”

En ik was het zelf klaarblijkelijk ook al jaren toen ik door alles  
wat erover in de kranten verscheen op een dag besefte dat die 
functieomschrijving mij toebehoorde. En waar is het begonnen?  
Hoe word je mantelzorger? Hoe verliep dat bij mij? Ik hou hele- 
maal niet van zorgen voor een ander want ik kan het al niet 
goed voor mezelf… 

Mijn vader, volgens zichzelf al sinds de tweede wereldoor-
log, toen hij als krijgsgevangene aan de Dodenspoorweg op 
Sumatra werkte, had een zwakke rug. Hij meende dat het door 
de klappen met de stok kwam die hij van de jap ontvangen  
had. En het lopen viel hem steeds zwaarder, overeind komen 
lukte bijna niet meer. Wij, zijn kinderen, hadden dat niet in 
de gaten. Mijn moeder, die als kind polio in haar rechterarm 
had, was eigenlijk al gehandicapt en haar linkerarm en linker- 

schouder waren in de loop der jaren overbelast. Nadat de chirurg  
vanwege vermeende borstkanker haar borst en lymfeklieren 
had weggehaald, kon je objectief gezien spreken van een 
stevige invaliditeit, maar zij en mijn vader hielden zich flink. 

Toen we onverwacht op bezoek kwamen ontdekten we dat 
mijn moeder mijn vader, die niet meer kon lopen en dat voor 
ons verborgen had gehouden, de trap opduwde met haar 
bovenlijf, haar nek en schouder, en door tegen hem aan te 
leunen, waarbij hij met zijn armen steun zocht en zij hem 
met haar nek en rug telkens iets verder omhoog duwde. 
Met haar rechterhand kon ze de reling slechts vasthouden 
als ze met haar linkerhand de vingers van haar rechterhand 
omklemde en verplaatste. Ze bleken er elke avond ander-
half tot twee uur over te doen om die relatief kleine smalle 
trap van hun eengezinswoning op te gaan. Die trap was op 
zichzelf al tamelijk gevaarlijke door de smalle treden en de 
kromming halverwege. Ik realiseerde me dat ik me er als 
dochter mee moest bemoeien. Mijn ouders vonden echter 
dat zij zich goed konden redden. Gesprekken over verhui-
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zen naar een verpleegtehuis, ouderenwoning, gelijkvloers 
appartementje, zelfs het bespreken van de aanschaf van 
een traplift bleek een gebed zonder einde. Na veel over-
reding mochten we een bed in de huiskamer plaatsen. En 
toen we erachter kwamen dat mijn moeder een chronisch 
slaaptekort had omdat ze niet in het tweepersoonsbed op 
hun slaapkamer lag, maar elke nacht half op de rand van 
mijn vaders ziekenhuisbed doorbracht, besloten we om  
’s nachts ook iemand van de thuiszorg te laten komen. 

Sinds het overlijden van mijn vader, aan prostaatkanker met 
uitzaaiingen naar zijn ruggengraat en andere botten, in zijn 
huiskamer, omringd door zijn kinderen, ging mijn moeder  
zowel fysiek als mentaal opeens erg achteruit. Door de geriater  
werd er beginnende Alzheimer geconstateerd vanwege ver-
lies van het korte geheugen. Mijn moeder wil het huis waarin 
ze meer dan vijfenvijftig jaar met haar man heeft gewoond 
niet verlaten. Mijn vader, in situaties waar hij verging van de  
pijn, waande zich soms terug in oorlogstijd, op transport of 
in het kamp als krijgsgevangene. 

van anderen of met algemene voorzieningen, 
niet zelfredzaam is. Zo’n maatwerkvoorzie-
ning levert een passende bijdrage waardoor 
iemand toch voor zichzelf kan zorgen.

Gezien de complexiteit van het geheel is ver-
sterking van de informele zorg noodzakelijk. 
Alleen dan kan een omslag naar zorg dicht bij 
huis worden gerealiseerd. Hierbij wordt de rol 
van mantelzorgers en vrijwilligers steeds pro- 
minenter. Daarom versterken wij de positie 
van de mantelzorger. Hij moet tijdig worden 
ondersteund om overbelasting voor te zijn. 
Hierbij dienen we ons terdege te realiseren 
dat mantelzorg en vrijwilligerswerk niet ver-
plicht zijn. Ook kan niet alles van mantelzor-
gers worden gevraagd. De lijfsgebonden zorg 
bij voorbeeld moet in handen blijven van pro-
fessionals. Succes kan dan ook alleen geboekt 
worden door een goed samenspel tussen  
formele en informele zorg. Hierbij moet  
rekening worden gehouden met het verschijn-
sel vraagverlegenheid en de vindbaarheid  
van laagdrempelige voorzieningen. Gelukkig 

ondersteunt het Rijk dit samenspel met 4,2 
miljoen euro. De bedoeling is vrijwilligers- 
organisaties de slagkracht te geven om hun rol 
bij de decentralisatie te vervullen. Binnen het 
programma “In voor Mantelzorg” verstevigen  
zo’n 80 zorgorganisaties de samenwerking 
met mantelzorgers en vrijwilligers. Ook dragen  
inmiddels ruim 750 ambassadeurs van zorg- 
organisaties het belang hiervan uit.

De Wmo is dus van grote betekenis voor de 
informele zorg waarbij gemeenten de regie 

over de samenhang tussen informele en formele  
zorg voeren. Gemeenten met regelmaat de 
situatie van cliënt en mantelzorger te bezien. 
Zij kunnen de mantelzorger dan niet alleen 
op tijd en op maat ondersteunen, maar ook 
waarderen. Ook moeten zij waar nodig respijt- 
zorg organiseren om overbelasting van de 
mantelzorger te voorkomen. In Rotterdam zijn 
hiertoe informatie en adviespunten ingericht.  
Wijkteams ondersteunen de mantelzorger, 
ook is er een online matchinginstrument voor 
vrijwillige inzet.

Als mantelzorger van mijn moeder heb ik gemerkt hoe haar 
onverwerkte oorlogsverleden ook meer en meer, sterker  
dan voorheen haar parten speelt. In de groep, waar we  
haar voor hebben opgegeven en waar ze driemaal per week 
naar toe zou kunnen, kent niemand haar geschiedenis. Aan 
mijn vader en de inmiddels overleden Indische kennissen 
hoefde ze niets uit te leggen, want ze hadden nu eenmaal 
het gemeenschappelijke traumatisch verleden, waardoor er 
een basis van begrip en medeleven was, die ze nu nergens 
nog vindt. Een blik, een gebaar was voldoende om te weten 
wat de ander dacht of voelde. Ze wil vaker niet dan wel naar 
de groep, omdat, zoals ze zegt: “Niemand iets weet van  
wat er bij ons is gebeurd, wat wij hebben meegemaakt. Ze 
hebben een mening, maar ze weten van niks.” 

Mijn moeder teert weg van eenzaamheid. Alleen bij familie 
vindt ze troost, als ze kleine kinderen ziet, of in muziek die 
haar herinnert aan de Indische sfeer die vroeger vanzelfspre-
kend was, maar die ze nu vergeefs zoekt in fotoalbums met 
foto’s van mensen die er niet meer zijn.
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“ALLEEN BIJ FAMILIE  
  VINDT ZIJ TROOST”

Onze ouders en grootouders hebben met veel 
toewijding de zorg en opvoeding voor hun 
kinderen op zich genomen. En dan komt er 
onherroepelijk een moment dat die toewijding 
wederkerig moet zijn. In het Maleis zeggen  
we dan: BALAS, wat zoveel wil zeggen als: je 
beantwoordt dat wat je is gegeven. En dan 
ben jij aan zet: je geeft terug omdat ze jou 
zoveel gegeven hebben. It’s payback time.

Voor Molukkers is het vanzelfsprekend. We 
zijn volgend jaar in 2016 al weer 65 jaar in 
Nederland. De Molukse gemeenschap gaat 
met pensioen. Ik zie echter een zeer vitale 
gemeenschap. En ik zie tot mijn grote vreugde 
dat in verschillende Molukse wijken in Neder-
land inmiddels eigen ouderenwerkgroepen 
actief zijn om de zorg voor de ouderen in de 

wijk optimaal te laten zijn. Alleen daarom al 
wens ik onze Molukse wijken een duurzame 
toekomst in Nederland. We kunnen trots zijn 
op de toewijding maar we zijn als kinderen 
nu eenmaal ook druk met van alles en nog 
wat. En dan? Wat is dan passende zorg, hoe 
organiseer je de zorg voor je ouders als de 
toewijding plaats moet maken voor de zorg 
voor je eigen gezin en loopbaan? En nu ben 
ik aan de beurt. Want mijn moeder overleed 
plotseling een paar jaar geleden. Niemand 
had dat drama verwacht en mijn vader al 

helemaal niet. Mijn vader heeft een hersen- 
infarct gehad. Hij is 81 jaar en wordt thuis  
verzorgd door mijn broer. De confrontatie 
met het ouder worden brengt me op een 
aantal vragen… Wat vind ik passende zorg 
en hoe ga ik dat organiseren? 

Onze ouderlijke woning is voor mijn vader de 
mata rumah. Hij wil pas weg als hij dood is. Het 
probleem is dat hij eigenlijk niemand anders 
in huis duldt dan de eigen familie. Er kan een 
situatie ontstaan dat mijn vader meer nodig 

TOEWIJDING 

Door de presentatrice werd ik aan u, het publiek, voorgesteld  
als schrijver, filmmaker, beeldend kunstenaar, en dat was inder- 
daad jarenlang zo. Sinds mijn laatste film over een Indische 
familie (Ver van familie) is de volgorde van mijn dagelijkse  
bezigheden geleidelijk veranderd in mantelzorg, schrijven, en  
als er onverhoopt ergens in het jaar een dagje overblijft ook  
nog een beetje schilderen. Film maken is voor onbepaalde 
tijd uit het lijstje doordat de mantelzorg een bijna dagelijkse 
taak blijkt te zijn. 

Mantelzorger, daar kies je niet voor. Op een dag ontdek je 
dat je het bent. Zo verging het mijn moeder toen mijn vader 
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Op 19 september 2015 werd de eerste Pelita Netwerkdag 
voor informele zorg georganiseerd. De opkomst lag met ruim 
150 deelnemers boven de verwachting. 

In de ochtend spraken Marion Bloem, Rocky Tuhuteru en Elly 
van Kooten over hun persoonlijke of professionele visie op en 
ervaringen met de informele zorg. Aansluitend volgde een 
paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter Myra van Zwieten, waar-
aan ook Silfraire Delhaye, voorzitter van het Indisch Platform, 
en Grace Tanamal, 2e Kamerlid voor de PvdA, deelnamen. 
Het publiek kreeg de gelegenheid te reageren, waarvan ruim 
gebruik werd gemaakt. In de middag, na de Indische lunch, 
participeerde het publiek in een viertal workshops over aan 
het onderwerp gerelateerde thema’s. De wetten en regelin-
gen voor mantelzorgers en vrijwilligers, cultuur-specifieke 
zorg, gespreksmethodieken en het nieuwe zorgstelsel kwa-
men uitgebreid aan de orde.

De workshops en de evaluatieformulieren leverden een scala 
aan conclusies en suggesties, kortom voldoende aanknopings-
punten om op de ingeslagen weg voor te gaan.



Mezzo is de landelijke vereniging voor 
iedereen die onbetaald zorgt voor een 
ander. Dus voor mantel- en vrijwilligerszorg.  

Via de Mantelzorglijn en www.mezzo.nl  
biedt Mezzo u informatie, zoals welk steun- 
punt bij u in de buurt ligt, advies op maat 
en praktische ondersteuning.

Een lidmaatschap bedraagt € 22,50 per 
jaar. Op www.werkenmantelzorg.nl kunnen 
mantelzorgers de geldende regelingen 
vinden en de mogelijkheden die gemeen-
ten bieden. Er zijn grote verschillen tussen 
vrijwilligers en mantelzorgers. Een vrijwil-
liger kiest zelf voor zorg, heeft een afge-
bakende taak en kan worden gesteund 
door een organisatie. Een mantelzorger 
overkomt het! De Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid ondersteunt mantelzor-
gers alleen financieel als er sprake is van 
een reeds bestaande sociale relatie tussen 
mantelzorger en verzorgde, de zorg meer 
dan drie maanden duurt en onbetaald is. 
Instanties vragen soms een mantelzorgver-
klaring, hoewel deze formeel niet bestaat. 
Sinds 1 mei 2015 is het mantelzorgcom- 
pliment van € 200,- afgeschaft en is het 
per gemeente verschillend hoe die zijn 
mantelzorgers waardeert.

De gemeente is dé instantie, waar de man- 
telzorger ondersteuning kan vragen voor  
hulp aan de zorgbehoevende zoals bege- 
leiding, huishoudelijke hulp of woning- 
aanpassing. In het voor de gemeente ver- 
plichte keukentafelgesprek, meestal bij  
de zorgbehoevende thuis, ondezoekt de 
gemeente de zorgbehoefte. Het is uiter-

schuiven bij keukentafelgesprekken. Bij dit 
alles moeten er oog zijn voor de omstan-
digheden van de mantelzorger zelf. Het 
bestaansrecht van de informele zorg ligt  
in het onmisbare persoonlijke, zorgzame  
contact als tegenwicht tegen de steeds 
zakelijker wordende professionele zorg.  
Het is overbodig om voor elk probleem  
zelf een oplossing te bedenken; maak  
gebruik van bestaande structuren. Kennis 
over achtergronden en behoeften van Indi-
sche en Molukse ouderen moet gebundeld  
worden in een kenniscentrum. Voor het uit-
wisselen van kennis en ervaringen op het  
gebied van zorg moeten digitale midde-
len, zoals sociale media en apps, optimaal 
benut worden.

De centrale vraag is: hoe communiceer je 
het beste als en met vrijwilligers en mantel-
zorgers? Het antwoord luidt: om elkaar te 
begrijpen moet je steeds afstemmen wat de 
andere bedoelt met zijn of haar woorden.  
De beste manier om dat te bereiken in  
de dagelijkse praktijk van het vrijwilligers- 
werk en in de mantelzorg is een dialogische  
gesprekshouding, dit in tegenstelling tot 
de discussionele gesprekshouding.

Kernbegrippen van een dialogische ge- 
sprekshouding zijn: openstaan, de bereid-
heid er samen uit te komen, flexibiliteit,  
empathie, een open lichaamshouding en  
het opschorten van oordeel. Bij de discus- 
sionele gesprekshouding daarentegen is  
sprake van mening, overtuigingskracht,  
gelijk willen krijgen en een gesloten  
lichaamshouding. De ezelsbrug bij de dia- 

logische gesprekshouding is: lsd, luisteren,  
samenvatten, doorvragen. In een gesprek 
dient men zich van beide houdingen bewust  
te zijn, verval niet in discussie, maar gebruik  
lsd en houd de open, dialogische gespreks- 
houding vast. Het gesprek levert zo veel 
meer resultaat op. Dat vergt oefening, in 
Nederland zijn we immers eerder gewend 
met elkaar in discussie te gaan dan een 
dialoog te hebben.

Vrijwilligers kunnen het dagelijks leven van 
een oudere draaglijker maken, zij kunnen 
de professional bijstaan in een woonzorg-
centrum, zij kunnen de mantelzorger ontlas-
ten. Maar wat als de oudere geen bemoei-
enis van die vreemde vrijwilliger duldt? 
Wat als het de mantelzorger teveel wordt? 

Aanbevelingen en opmerkingen
Het is van groot belang het vertrouwen 
van de oudere te winnen, zijn of haar 
‘taal’ te spreken. Hierdoor krijgt men een 
beeld van de oudere en de oudere krijgt 
een beter beeld van zichzelf. Iemand met 
wie hij een verleden deelt of een belang-
stelling is waardevol. In het geval iemand  
oorlogsgetroffene is kan Stichting Pelita 
van dienst zijn. Een introductie bij Pelita 
activiteiten als een Masoek Sadja of Eet- 
tafel) zou een eerste aanzet kunnen zijn om 
te komen tot een sociaal netwerk.

Dus: ga uit van het gericht aandacht blijven 
geven. Zo krijg je inzicht in wat er al aan  
netwerk is. Vervolgens is de vraag hoe je dat  
netwerk verder inricht en blijvend versterkt. 
‘Netwerken’ is, niet iets wat je zomaar 
eventjes doet. Het gaat om vertrouwen. 
Dit vraagt nogal wat van een vrijwilliger 

aan inzet, inzicht en tijd, maar ook scho-
ling. Kijk naar de kwaliteit van het netwerk, 
familie, vrienden, buren en professionals. Er 
is altijd iets om mee te beginnen. Probeer  
alles bij elkaar te brengen, maar laat het daar 
niet bij; je moet vervolgens verder gaan.  

Keukentafelgesprekken zijn op veel plek-
ken een aanfluiting. De onafhankelijke 
cliëntondersteuner waar iedereen recht 
op heeft is vaak niet onafhankelijk, maar 
toegewezen. Het is zaak om cliëntonder-
steuners zelf op te leiden. Dat gaat Djalan 
Pienter doen.

Deze workshop zocht naar het antwoord op 
de vraag hoe de (informele) zorg voor de 
Indische en Molukse doelgroep er in de toe-
komst uit zou moeten zien. Dit leverde een  
scala van bruikbare ideeën op. Zo moet bij 
de professionele zorg moet meer aandacht 
komen voor cultuur-specifieke aspecten, 
ook bij de tweede generatie. Het project 
Djalan Pienter kan hierbij goede dien-
sten bewijzen. De verwezenlijking van een 
Indisch/Molukse kennisbank of sociale 
kaart met zorgloket voor mantelzorgers en 
vrijwilligers is waardevol. Pelita zou bij het 
totstandkomen daarvan het voortouw kun-
nen nemen of er een bijdrage aan kunnen 
leveren. De ontwikkeling van een zorgdag-
boek, dat zowel door professional als man-
telzorger/vrijwilliger wordt bijgehouden,  
is nodig voor een goede balans tussen for-
mele en informele zorg. De professionele 
zorgverlening moet alert zijn op vraag- 
verlegenheid, waarbij voor mantelzor-
gers en vrijwilligers een signalerende rol 
is weggelegd. Daarom moeten zij aan-

Doel van dit initiatief is te komen tot een 
landelijk vangnet voor informele zorg waar-
bij vraag en aanbod van informele zorg 
door mantelzorgers en vrijwilligers aan 
elkaar gekoppeld worden. De betrokken-
heid van bestaande Indische en Molukse 
organisaties uit de tweede en derde 
generatie en toegang tot de Indische en 
Molukse netwerken zijn hierbij essentieel. 

De conclusies en opmerkingen uit de 
workshops bieden meer dan voldoende 
aanknopingspunten. Wat betreft de wet- 
en regelgeving is de behoefte aan bun-
deling van kennis groot. Men verwacht 
veel heil van hechte samenwerking tus-
sen Mezzo en Pelita. Het maken van een 
toegankelijke sociale kaart is van groot 
belang, waarbij het beleid per gemeente 
inzichtelijk moet worden gemaakt. Er moet 
een overzicht komen van faciliteiten die 
nu al beschikbaar zijn. Vrijwilligers kunnen 
een duidelijke rol spelen als begeleiders 
bij keukentafelgesprekken. Zij zijn bekend 
met de zg. “vraagverlegenheid” binnen de  
doelgroep en kunnen het keukentafel- 
gesprek indien nodig “bijsturen”. De bege- 
leiding van deze keukentafelgesprekken 
vraagt om een efficiënte organisatie. 

De algemene voorkeur gaat uit naar een 
cultuurspecifieke benadering binnen de 

informele zorg door vrijwilligers en man-
telzorgers, in lijn met de werkwijze van het 
scholingsprogramma Djalan Pienter. Voor 
Pelita is bij uitstek de rol van intermediair 
tussen alle betrokken partijen weggelegd.

Als vervolg op deze Netwerkdag blijkt er 
behoefte aan regionale netwerkdagen,  
met als speerpunten het versterken van 
de informele zorg, het versterken van de 
samenhang tussen formele en informele  
zorg en overleg met de gemeenten om 
één en ander te realiseren binnen de 
kaders van de Wmo.

Inmiddels heeft Stichting Pelita twee 
pilots gestart, in Eindhoven en in Zwolle, 
onder de naam Gotong Rojong om kennis  
en ervaring op te doen op het terrein van  
informele zorg en de samenwerking  
met professionele zorgaanbieders en 
gemeenten.

mate belangrijk dat de mantelzorger dit 
bijwoont omdat het gesprek de hoogte van 
de gemeentelijke bijdrage bepaalt, terwijl 
Indische en Molukse cliënten nogal beschei-
den zijn. Mezzo geeft mantelzorgers prak-
tische tips voor zo’n keukentafelgesprek. 

WORKSHOPS MANTELZORG
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o.l.v. Ginette Klein, Mezzo

MIJN TOEKOMST,  
ONZE ZORG GESPREKSMETHODIEK 

VOOR VRIJWILLIGERS EN 
MANTELZORGERS 

DE SLIMME WEG  
NAAR EEN PASSEND  
SOCIAAL NETWERK
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o.l.v. Shirley Ramdas (JSO, Gouda)  

en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa  

(Djalan Pienter) 

o.l.v. Rocky Tuhuteru  

en Alies Boenders

o.l.v. Renate Schepen, filosoof  

en trainer bij de Vrijwilligers-

academie in Amsterdam
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