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1. Inleiding
Mantelzorgers maken het leven van een ander een stukje mooier. Zij leveren een
deel van hun vrije tijd in en geven die ander praktische hulp en emotionele steun.
Dat verdient waardering! Voor 2021 bestond deze waardering in de gemeente
Papendrecht uit een VVV-bon en konden mantelzorgers deelnemen aan leuke
activiteiten tijdens de verwenweek.
De organisatie en uitvoering van de verwenweek lag in handen van Sterk
Papendrecht en diverse (zorg)organisaties uit de gemeente. In deze rapportage
staan de resultaten, de aanpak en inzichten beschreven.

2. Doelstellingen en resultaten
In het plan van aanpak zijn onderstaande doelstellingen en resultaten
geformuleerd:
Doelstellingen:
o Bekendheid en bewustwording met de term mantelzorg vergroten bij inwoners,
mantelzorgers en (zorg)professionals.
o Mantelzorgers in de gemeente Papendrecht krijgen (extra) waardering in de vorm
van een VVV-bon van € 40,00 en leuke ontspanningsactiviteiten.
o Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd, hebben de mogelijkheid lotgenoten te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, krijgen nieuwe energie om het zorgen vol
te houden.
o Netwerkorganisaties worden gestimuleerd op het thema mantelzorg.
Resultaten:
o 10% nieuw ingeschreven mantelzorgers.
o Minimaal 100 mantelzorgers in de gemeente Papendrecht nemen deel aan de
activiteiten.
o De wethouder verzorgt de opening van de verwenweek en reikt de eerste VVV-bon
uit (gekoppeld aan persbericht). Indien mogelijk bezoekt zij een van de activiteiten.
In paragraaf 4 wordt duidelijk in hoeverre bovengenoemde doelstellingen en resultaten
zijn gerealiseerd.

3. Communicatie
Om de waardering en verwenweek zoveel mogelijk bekendheid te geven, zijn
diverse communicatiemiddelen ontwikkeld en communicatiekanalen ingezet:
Brieven/posters/inschrijfformulieren
• Alle ingeschreven mantelzorgers bij Sterk Papendrecht hebben een brief
ontvangen.
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•

•

Diverse lokale partijen hebben aan de waardering/verwenweek bekendheid
gegeven middels het ophangen van poster/flyer en de inzet van social
media.
Daarnaast zijn de flyers/posters breed verspreid in Papendrecht (plekken
waar veel burgers komen).

Afbeelding 1: poster verwenweek
Website
• Op de website van Sterk Papendrecht is een aparte pagina ingericht om de
waardering/verwenweek onder de aandacht te brengen en de benodigde
informatie te delen.
• Op de website van de gemeente Papendrecht is informatie geplaatst over de
waardering/verwenweek, met een doorverwijzing naar sterkpapendrecht.nl.
Persbericht
• In de Klaroen is twee keer een stukje geplaatst over de Papendrechtse
Verwenweek voor mantelzorgers.
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Afbeelding 2: Flyer verwenweek

4. Resultaten
Hieronder staan de resultaten beschreven van de mantelzorgwaardering en
verwenweek gemeente Papendrecht 2021.
4.1 Waardering 2021
De waardering, in de vorm van een VVV-bon van € 40,00 is uitgereikt aan 319
mantelzorgers. Deze uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke lunch in het
Leonardo hotel. Dit moment was tevens de officiële opening van de
verwenweek. Mantelzorgers die niet aanwezig waren tijdens de lunch, hebben
de vvv-bon per post ontvangen.
In 2021 zijn 319 waardering uitgereikt. 2021 laat een stijging zien van 13,5 %
t.o.v. 2020 (281 waarderingen).
4.2 Aantal nieuwe inschrijvingen
Voor de start van de campagne schommelde het aantal ingeschreven mantelzorgers tussen
de 350 en 355. Na de campagne en de verwenweek (begin december 2021) staan er 405
mantelzorgers ingeschreven. Een stijging van 50 tot 55 en in percentages uitgedrukt een
toename van ongeveer 15%.
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4.3 Activiteiten verwenweek
De verwenweek voor mantelzorgers bestond uit verschillende activiteiten,
kosteloos georganiseerd door diverse organisaties en bedrijven uit Papendrecht.
Hieronder worden de activiteiten kort beschreven.
Zaterdag 6 november: Opening verwenweek
De officiële opening vond plaats op zaterdag 6 november in het Apollo hotel in
Papendrecht. Hierbij waren 71 mantelzorgers aanwezig die genoten van een
heerlijke lunch en gezellig samenzijn. Jeannette Smiesing (manager Sterk
Papendrecht) opende de verwenweek en Wethouder Corine Verver reikte de eerste
VVV-bon uit, samen met een roos. Alle andere mantelzorgers ontvingen deze vorm
van waardering ook (tijdens de lunch of per post).

•
•

"Wat fijn om weer bij elkaar weer te kunnen ontmoeten".
"Een heerlijke lunch en gezellig samen zijn".

Maandag 8 november: Workshop samenwerken met professionals (5 deelnemers)
Tijdens deze workshop kregen mantelzorgers informatie over wat helpend kan zijn
in goed samenspel. Onderwerpen die besproken werden waren onder andere:
verschillende rollen als mantelzorger, gedrag en gesprektips.
Dinsdag 9 november: Stoelyoga (5 deelnemers)
Deze bijeenkomst werd verzorgd door Fee Busenkell, vitaliteitscoach bij Covita. Dit
uur stonden ademhalings- en ontspanningsoefeningen centraal, waardoor
deelnemers helemaal ontspannen naar huis gingen.
•
•

"Ik kon even helemaal ontspannen"
"Een leuke activiteit, hier zouden meer mantelzorgers aan mee moeten doen"
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Donderdag 11 november: Zoete inval en respijtzorg (7 deelnemers)
Deze ochtend konden mantelzorgers kennis maken met de consulenten van Sterk
Papendrecht. Het was een gezellig, ontspannen samenzijn. Voor iedereen iets lekkers en
de mogelijkheid voor een (informatief) gesprek van consulenten of met andere
mantelzorgers. Tijdens de bijeenkomst werd er ook stilgestaan bij respijtzorg en de website
Helpmijzorgen.nl.

•
•

"Een verwennerij!"
"Ik heb nuttige informatie gekregen en nieuwe mensen ontmoet"

Vrijdag 12 november: filmmiddag Odensehuis (19 deelnemers)
Mantelzorgers waren deze middag welkom bij het Odensehuis voor een mooie ‘feel
good movie’. Zij werden verwelkomd door de coördinator van het Odensehuis,
Marjan Middelburg. Daarna genoot iedereen van de film onder het genot van
lekkers en werd er na de film nog gezellig gekletst.
•
•

"Een gezellige middag"
"Fijn dat ik mijn partner mee mocht nemen!"

Theateravond bij theater de Willem
Theater de Willem heeft 10 mantelzorgers de mogelijkheid geboden om kosteloos
naar een voorstelling te komen. Het animo was enorm. Daarom heeft het theater
de personen die niet zijn geselecteerd het aanbod gedaan om een voorstelling bij te
wonen met 50% korting.
Door corona is een aantal afmeldingen geweest bij de activiteiten omdat zij klachten
hadden. Het aantal deelnemers is dus lager uitgevallen door de huidige situatie.
4.4 Publiciteit verwenweek
De verwenweek heeft mooie/brede publiciteit gekregen.
• Vermelding in de Klaroen.
• Breed verspreid via diverse social media kanalen.
• Diverse regionale online bladen/platforms.
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5 Conclusies & aanbevelingen
Hieronder staan de conclusies en aanbevelingen beschreven. Voordat die worden
weergegeven, volgt eerst een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.
5.1 Overzicht belangrijkste uitkomsten
•
•

•
•

In totaal zijn 319 waardering uitgereikt. Dit is een toename van 13,5 % t.o.v. 2020.
In de maanden oktober en november hebben ongeveer 50-55 nieuwe
mantelzorgers zich geregistreerd bij Sterk Papendrecht (toename van ongeveer
15%).
Brede publiciteit n.a.v. de verwenweek.
Positieve reacties vanuit mantelzorgers en organisaties op de waardering en
verwenweek.

5.2 Conclusies
Kijkende naar de doelstellingen en resultaten geformuleerd in paragraaf 2, kan
het volgende geconcludeerd worden:
Bekendheid en bewustwording met de term mantelzorg vergroten bij burgers,
mantelzorgers en (zorg)professionals.
We kunnen concluderen dat de bekendheid met het thema mantelzorg is toegenomen. De
cijfers laten een stijging zien van het aantal ingeschreven mantelzorgers en de aanvraag
van de mantelzorgwaardering t.o.v. voorgaand jaar.
Mantelzorgers in de gemeente Papendrecht krijgen (extra) waardering in de vorm van een
VVV-bon van € 40,00 en leuke ontspanningsactiviteiten.
Ook deze doelstelling is behaald. Naast de uitreiking van de bonnen, konden mantelzorgers
deelnemen aan diverse activiteiten tijdens de verwenweek.
Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd, hebben de mogelijkheid lotgenoten te ontmoeten
en ervaringen uit te wisselen, krijgen nieuwe energie om het zorgen vol te houden.
Vanuit verschillende hoeken zijn signalen gekomen dat mantelzorgers heel tevreden waren
over de waardering en verwenweek van 2021.
Netwerkorganisaties worden gestimuleerd op het thema mantelzorg.
Organisaties en bedrijven reageerden enthousiast op de verwenweek. Vanuit MVO dragen
zij graag bij. Dat kan in de vorm van de organisatie van een activiteit, producten
beschikbaar stellen (b.v. rozen, scherp tarief voor lunch Apollo).
Resultaten:
o 10% nieuw ingeschreven mantelzorgers.
è 13,5 %.
o Minimaal 100 mantelzorgers in de gemeente Papendrecht nemen deel aan de
activiteiten.
è Ook deze doelstelling is behaald. In totaal hebben ruim 100 mantelzorgers
deelgenomen aan de verschillende activiteiten.
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o

De wethouder verzorgt de opening van de verwenweek en reikt de eerste VVV-bon
uit (gekoppeld aan persbericht).
è Wethouder Corine Verver heeft de verwenweek officieel geopend tijdens de
lunch in het Apollo hotel.

Bovengenoemde resultaten zijn allemaal ruim behaald.
5.3 Aanbevelingen
•

•

•

•

•

O.a. door de publiciteit die de verwenweek oplevert, komen aanvragen tot
weken/maanden na de verwenweek nog binnen. Daarom is het aan te bevelen om
een tweede badge aanvragen later te verzenden (b.v. begin december). Zodoende
kan ook de bestelling van VVV-bonnen in een keer gedaan worden. In de
communicatie dan ook aangeven dat als men de bon voor een bepaalde datum
niet heeft gehad, men dan contact op kan nemen met het secretariaat.
Publiciteit wethouder. Voorkeur bij de start/opening en voor de overige
activiteiten in onderling overleg. Uitgangspunt is dat de mantelzorger op de
voorgrond moet staan.
De lunch en de fysieke activiteiten zijn heel positief ontvangen. Ook voor 2022
proberen zoveel mogelijk fysieke ontmoeting te realiseren. Dit sluit aan bij het feit
dat er door niemand is aangegeven/gevraagd of de activiteiten ook online
plaatsvonden.
Eerder met opstart van de verwenweek/waardering beginnen. Zeker gezien het
feit dat we in 2022 een vernieuwde aanpak willen ontwikkeling (communicatieuitingen, samenwerking met lokale partijen).
Idee voor extra aandacht (a la Gorinchem); flyeren in de gemeente om zodoende
meer mensen bewust te maken van het thema mantelzorg. B.v. kaartjes uitdelen
bij de supermarkt of andere plekken waar veel burgers komen.
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Bijlage 1 Publiciteit verwenweek
è https://www.papendrecht.net/agenda/verwenweek-voor-mantelzorgers2021-11-06
è https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/295290/verwenweek-enbewustwording-in-papendrecht-voor-mantelzorgers
è https://www.rtvpapendrecht.nl/blijk-van-waardering-voor-mantelzorgers/
è https://drimble.nl/regio/zuid-holland/drechtsteden/80337401/verwenweeken-bewustwording-in-papendrecht-voor-mantelzorgers.html
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