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SCP: Ondersteuning van mantel-
zorgers blijft aandachtspunt
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Een goede ondersteuning van mantelzorgers blijft een aandachtspunt
voor beleidsmakers en bestuurders, stellen de onderzoekers van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vooral de ondersteuning van
zwaar belaste mantelzorgers is afgelopen vijf jaar niet verbeterd.
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hebben we het Compact
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elke maand een magazine? Compleet
is voor u.

Meer info

Sociaal domein

Het sociaal domein is het terrein
van drie wetten: de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de Jeugdwet en de
Participatiewet. Sinds 2015 hebben
gemeenten taken en
verantwoordelijkheden op het
gebied van zorg, jeugd en werk en
inkomen. Het idee is dat vaak
sprake is van samenhangende
problemen op deze gebieden en
dat de aanpak daarvan het best
dichtbij de burger met die
problematiek georganiseerd kan
worden.
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