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Voorwoord
Terugblik op 2021 en verder werken aan een
mooie toekomst voor alle Papendrechters

G

raag presenteren wij u hierbij de inhoudelijke jaarverantwoording
van Sterk Papendrecht over het jaar 2021. U ontvangt deze
verantwoording voor het vierde jaar.
Sterk Papendrecht is het centrale punt voor alle inwoners van 0-100 jaar
met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden. Wij ondersteunen
op maat en hebben oog voor talenten en vaardigheden van inwoners.
Daarmee helpen en verbinden wij Papendrechters die iets te vragen en
te bieden hebben, zodat iedereen in Papendrecht ertoe doet en gelijke
kansen heeft.
STAPPEN IN VERDERE ONTWIKKELING
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een toekomstbestendige,
lokale basisinfrastructuur binnen Papendrechts sociale domein. De
gemeente Papendrecht wil de in 2015 ingezette transformatie verder
ontwikkelen, 2021 was het jaar om daarin een volgende stap te zetten. In
het Kompas Sociaal Domein zijn daarom transformatiedoelen uitgewerkt.
Om die te bereiken is aan Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid,
Stichting de Sociale Basis (samen vormen zij Sterk Papendrecht) en de
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) gevraagd de krachten te bundelen.
Naar aanleiding hiervan heeft Sterk Papendrecht haar visie aangescherpt
en zijn wij samen met de SDD gestart met de transformatie. In september
2021 hebben wij de verbeterlijnen gepresenteerd die Sterk Papendrecht
en de SDD inzetten. Kernpunten zijn integraal werken, beter benutten van
voorliggende voorzieningen voor de Wmo – 0 groep en verbetering van de
bedrijfsvoering.
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Daarnaast hebben we aandachtspunten voor 2022 benoemd, waaronder
collectieve dienstverlening, preventie (eenzaamheid, schulden en
armoede) en netwerksamenwerking. Maar met aandacht voor de
toekomst, kijken we op deze plaats eerst terug op 2021.
STERK PAPENDRECHT IN EEN PERIODE VAN ONZEKERHEID
Het jaar 2021 was net als 2020 een bewogen jaar. Veel bedrijven en
gezinnen hadden het zwaar. Het vroeg om creativiteit en flexibiliteit om
binnen de gestelde maatregelen van het RIVM kwalitatieve ondersteuning
te kunnen bieden. Maar de professionals van Sterk Papendrecht
hebben alles uit de kast gehaald om juist in deze tijd van onzekerheid,
eenzaamheid, zorgen en angst de kwetsbare inwoners van Papendrecht
met oog voor emoties te ondersteunen. Van digitaal en outreachend naar
blended hulpverlening. Omdat niet iedereen de digitale weg bewandelt,
verspreiden wij onze uitingen ook altijd op doelgroepgerichte locaties,
zoals het Odensehuis. Daarnaast sluiten wij aan bij initiatieven van
organisaties en inwoners om ook op die manier onze dienstverlening
kenbaar te maken.
We zijn heel trots op de resultaten die het gevolg zijn van al die
inspanningen en bedanken iedereen die hieraan heeft bijgedragen! Wij
wensen u veel leesplezier en zijn altijd bereid het verhaal achter de cijfers
te vertellen.
Papendrecht, februari 2022
Michiel van der Vlies bestuurder De Sociale Basis
Jeannette Smiesing manager De Sociale Basis
Erica Hes teamleider De Sociale Basis
An Theunissen directeur - bestuurder Stichting Jeugdteams ZHZ
Leon Chevalking manager Stichting Jeugdteams ZHZ
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Leeswijzer
Elke hoofdstuk in deze jaarverantwoording is op dezelfde manier opgezet
en gaat in op onze doelen, voortgang, resultaten, inspanningen, signalen
en trends.
Hoofdstuk 1 richt zich op een toegankelijke en laagdrempelige ingang
en laat zien dat eerdere inspanningen zorgen voor een toename van het
aantal inwoners dat Sterk Papendrecht weet te vinden.
Hoofdstuk 2 gaat in op preventie en vroegtijdige ondersteuning, waarbij
het aantal kortdurende contacten in 2021 zich lijkt te stabiliseren en
digitale contacten door de coronamaatregelen voordelen maar ook
beperkingen met zich meebrengen.
Hoofdstuk 3 over individuele en collectieve begeleiding maakt duidelijk dat
het aantal mensen dat collectieve ondersteuning van Sterk Papendrecht
kreeg ondanks coronamaatregelen toenam. De nieuw ontwikkelde training
gericht op eenzaamheid was een succes.
Hoofdstuk 4 gaat in op de integrale en vraaggerichte aanpak en
onderstreept dat door deze aanpak de beschikbare expertise maximaal
wordt ingezet om een zo passend mogelijk antwoord te kunnen geven en
een passend aanbod te verzorgen. Inwoners hoeven niet meerdere malen
hetzelfde verhaal te vertellen en hebben minder last van wachttijden.
Hoofdstuk 5 behandelt ondersteuning, begeleiding en waardering voor
mantelzorgers en toont dat zowel het aantal ingeschreven mantelzorgers
als het aantal vragen van mantelzorgers en professionals is gestegen.
Hoofdstuk 6 over ondersteuning, begeleiding en waardering van vrijwillige
inzet vermeldt onder meer een gegroeid aantal contactmomenten met
individuele vrijwilligers en organisaties.
Het afsluitende hoofdstuk 7 gaat in op de toename van het aantal
hulpvragen op financieel gebied.
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1.

Toegankelijke en laagdrempelige ingang
De eerdere inspanningen op het gebied van toegankelijkheid en
naamsbekendheid zorgden voor een toename van het aantal inwoners
dat ons wist te vinden (+ 2.000 ten opzichte van 2020). Door gebruik te
maken van vooral digitale mogelijkheden, kunnen we er trots op zijn
dat we ook in 2021 een grote groep inwoners hebben bereikt en hebben
kunnen helpen met verschillende vormen van ondersteuning.

1.1 Waar werken we aan? (Doel)

1.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?
AANTAL INWONERS CONTACT
Aantal inwoners dat een vraag stelde aan de medewerkers
van Sterk Papendrecht
2018

2019

2020

2021

Telefonisch

2.893

3.793

4.128

4.463

Fysiek

1.889

2.764

1.697

2.881

818

744

1.330

1.806

5.600

7.301

7.155

9.150

Digitaal
Er is een toegankelijke en laagdrempelige ingang voor alle inwoners
van Papendrecht met (ondersteunings)vragen en wij bieden gerichte
ondersteuning.

Totaal

•
•
1.2 Wat is onze opgave voor 2022? (Resultaat)

•
De inwoners van Papendrecht (0-100 jaar) met ondersteuningsvragen
op verschillende leefgebieden weten dat zij terecht kunnen bij Sterk
Papendrecht.

Het bereik is verder gestegen naar 9.150 inwoners met een vraag.
Fysiek weet men Sterk Papendrecht weer te vinden, onder meer
door de inloopspreekuren (spreekuren lopen op afspraak).
Het aantal digitale vragen is verder toegenomen.

TEVREDENHEID OVER TOEGANKELIJKHEID EN LAAGDREMPELIGHEID
We hebben ervaringen van bezoekers en hun mate van tevredenheid
over de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van Sterk Papendrecht
verzameld via de ‘Happy or not-zuil’. Van de 433 bezoekers die gebruik
hebben gemaakt van de zuil liet 79% weten zeer tevreden te zijn, 12% was
tevreden, 2% was niet tevreden.
Daarnaast was het de bedoeling de tevredenheid over de toegankelijkheid
en laagdrempeligheid te toetsen in fysieke spiegelgesprekken met
mantelzorgers. Deze konden in verband met de coronamaatregelen helaas
geen doorgang vinden. Deze zijn nu gepland in 2022.
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WACHTLIJSTONTWIKKELING
Toegankelijkheid komt ook tot uiting in de lengte van de wachtlijsten
en -tijden. Voor de ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders
wisten we de wachttijd en het aantal wachtenden het grootste deel van
het jaar redelijk constant te houden, ondanks problemen in de bezetting.
Tegen het einde van het jaar liepen de wachttijd en het aantal wachtenden
op. Om er toch te zijn voor de gezinnen hebben wij vastgehouden aan de
werkwijze waarbij we ieder gezin zien binnen 2 weken na aanmelding,
bepalen wat de urgentie is en daarnaar handelen. Een spoedzaak wordt
verdeeld en een zaak die kan wachten wacht nu langer dan voorheen. Een
gezin dat wacht op zorg bij een zorgaanbieder kan tijdens de wachttijd
terugvallen op een vaste contactpersoon.
Voor het volwassen team was de gemiddelde wachttijd in 2021 45 dagen,
waarbij iedere aanmelding binnen twee weken na aanmelding wordt
verdeeld en gescreend op urgentie en de inwoner een vast contactpersoon
heeft tijdens de wachttijd. We zien een lichte stijging van het aantal
wachtende, wat kan wijzen op een toenemende complexiteit van de
hulpvragen waardoor de doorstroom minder snel verloopt. Dit vermoeden
wordt bevestigd door het lagere aantal afgesloten casussen, terwijl het
aantal gestarte casussen gelijk blijft.

Gestart

Afgesloten

Gemiddeld
aantal
wachtenden

2019

600

548

onbekend

onbekend

2020

502

560

15 (3% van
totale instroom)

30

2021

507

493

16 (3% van
totale instroom)

45
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De in- en uitstroom voor het jeugdteam in 2021 was substantieel lager dan
voorgaande jaren (de instroom is met 26% afgenomen en de uitstroom
met 27% t.o.v. 2020). Deze ontwikkeling houdt gelijke tred met andere
gemeenten in de Drechtsteden zoals Dordrecht (80% en 90%), Hendrik-IdoAmbacht (61% en 68%) en Zwijndrecht (63% en 66%). Afhankelijk van de
cijfers van aankomend jaar kan de verklaring gezocht worden in Corona,
waardoor de afstand naar Sterk Papendrecht toeneemt. Om dit goed te
kunnen duiden moet er een aparte meerjarige analyse gedaan worden.
Het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd lagen in vergelijking
met voorgaande jaren hoger. Dit is onder andere te verklaren door
langdurig verzuim en verloop binnen het team. Hierdoor moest veel
caseload overgedragen worden in plaats van nieuwe aanmeldingen die
opgepakt konden worden.
In de tabel op de volgende pagina is het vergelijk gemaakt met 2019 en
2020 op jaarbasis. In de bijlage van dit jaarverslag is de uitsplitsing van
deze cijfers op maandbasis terug te vinden.

Gemiddelde
wachttijd
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Wachtlijstontwikkeling 2019, 2020 en 2021
Gestart

Afgesloten Gemiddeld
aantal
wachtenden

Gemiddelde
wachttijd

Verschil
in aantal
wachtenden

Verschil
in dagen
wachttijd

2019

248

192

23 (9% van
totale instroom)

35

-

-

2020

224

226

16 (7% van
totale instroom)

51

-7

+ 16

2021

166

164

39 (23% van
totale instroom)

60

+ 23

+9

1.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?
In 2021 is er geïnvesteerd in:
• Zo hoog mogelijke bereikbaarheid door klantvriendelijk en
toegankelijk inlooppunt (fysiek en virtueel).
• Hoogwaardige bureaudiensten, met HBO-professionals, om vragen te
beantwoorden.
• Consolideren van collectief aanbod.
• Aanwezigheid op de scholen met schoolmaatschappelijk werkers.
Daarnaast is de samenwerking met de SDD in 2021 gestart met het project
Gezamenlijk Transformeren. Met dit project wordt de toegankelijkheid
verbreed, door meer medewerkers naar het lokale inlooppunt te
verplaatsen.
Tevens hebben we de diensten van Sterk Papendrecht actief onder
de aandacht gebracht van de inwoners met flyers en andere
communicatiemiddelen.
Mede door corona zijn er geen concrete initiatieven gestart om de
wachtlijst en -tijd te verkorten (zoals het uitbreiden van het collectief
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aanbod). Wel is er vanuit de teams wachtlijstbeheer gestart, wat inhoudt
dat wachtenden langer dan twee maanden periodiek nagebeld werden
dor de bureaudienst om na te gaan of de urgentie van de hulpvraag was
veranderd.

1.5 Signalen en trends

•

•

De mondigheid en kritische houding van inwoners neemt toe.
Dit is terug te zien in het aantal klachten (8) en incidenten (2). De
klachten gaan over de ontevredenheid rondom de dienstverlening
(bejegening, deskundigheid en het advies op besluit). De incidenten
hebben betrekking op de (verbale) agressie van de inwoners jegens
de professionals. Vanuit de werkvloer horen we ook terug dat de
inwoners steeds kritischer en mondiger worden.
Vanuit de landelijke cijfers (GGD) blijkt dat er een toename is
van depressie en somberheid op scholen, onze professionals
herkennen dit. Met name op de VO-scholen blijkt dit ook vanuit de
zorgoverleggen op deze scholen.
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2.

Preventie en vroegtijdige ondersteuning
In 2021 lijkt het aantal kortdurende contacten te stabiliseren. Bij de
vragen aan het volwassenteam zien we een kleine afname en bij het
jeugdteam een kleine toename. Het totaal blijft nagenoeg gelijk. Dit
lijkt de verklaring voor de afname van vorig jaar door de coronacrisis
te ondersteunen. Mensen liepen minder makkelijk bij ons binnen en
meldden zich alleen wanneer aanpak van problematiek niet uit te
stellen was. Werken op de vindplekken werd onmogelijk of lastig en
inloopspreekuren zijn gestopt. Daarvoor in de plaats hebben we via
alle beschikbare communicatiekanalen steeds laten weten wat onze
mogelijkheden zijn en zijn onze medewerkers nabij geweest via digitale
en telefonische manieren van hulpverlenen. De meest kwetsbare
inwoners begeleiden vraagt om nabijheid en waar mogelijk boden
wij dit dan ook. Met onze partners in Papendrecht en in de regionale
zorgmarkt Jeugd hebben we snel geschakeld, met als resultaat dat zorg
en ondersteuning zowel nabij als op afstand voortgezet werd.
Door coronamaatregelen waren mensen meer thuis. Dit is mede-oorzaak
van de 83 meldingen die bij Buurtbemiddeling binnenkwamen over
burenoverlast. Een groot deel hiervan is opgelost.

2.1 Waar werken we aan? (Doel)
Er wordt ingezet op preventie en vroegtijdige ondersteuning, zodat
zwaardere vormen van ondersteuning kunnen worden voorkomen.

2.2 Wat is onze opgave voor 2022? (Resultaat)
Door in te zetten op preventie en vroegtijdige signalering hebben
uiteindelijk minder jeugdigen en volwassenen gespecialiseerde hulp van de
regionale zorgmarkt en maatwerkvoorzieningen nodig.

2.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?
De inzet die Sterk Papendrecht doet, levert een bijdrage aan het
beoogde resultaat van preventie en vroegsignalering. We zetten hier
een breed pallet van diensten in zoals inzet van een autisme-expert,
mantelzorgondersteuning, vrijwilligers inzet maar ook innovatieve
ondersteuningsmogelijkheden zoals Samen Oplopen, en inzet
ervaringsdeskundigen in de waakvlamfunctie nieuw in 2021.
Omdat ook andere invloeden meespelen die bepalend zijn voor het
bereiken van dit resultaat, kunnen de inspanningen van Sterk Papendrecht
niet 1-op-1 afgemeten worden aan het al dan niet bereiken hiervan. Wel
geven de indicatoren die iets zeggen over het resultaat een beeld van de
beweging naar meer preventie en minder gespecialiseerde ondersteuning,
waar Sterk Papendrecht een belangrijke rol in heeft.

INHOUDELIJKE JAARVERANTWOORDING 2021 – STERK PAPENDRECHT
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Aantal korte contacten en lange ondersteuningstrajecten en de verhouding daartussen

Volwassenen
Jeugd

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

kort

kort

kort

kort

lang

lang

lang

lang

2018

2019

2020

2021

327

701

642

628

531

543

467

473

858

1.244

1.109

1.101

(+374)

(-59)

(-14)

(+13)

(-76)

(+6)

(+386)

(-135)

(-8)

349

549

410

442

(+200)

(-139)

(+32)

549

529

558

403

(-20)

(+29)

(-153)

898

1.078

969

845

(+180)

(-109)

(-124)

Tabel: Aantal kortdurende contacten en langdurige ondersteuningstrajecten voor volwassenen en jeugdigen en ouders. Dit betreft alleen de individuele contacten en niet de
deelnemers aan het collectief aanbod.

•
•

In 2021 is het aantal korte contacten gestabiliseerd. Voor de goede
orde: deze contacten betreffen geen unieke personen.
De langdurige ondersteunings- en hulpverleningstrajecten die Sterk
Papendrecht heeft ingezet, zijn bij volwassenen gestabiliseerd en bij
jeugd sterk afgenomen. Voor de goede orde: bij deze trajecten gaat
het wel om unieke cliënten.

HET AANTAL JEUGDIGEN EN VOLWASSENEN DAT VAN ONZE
ORGANISATIE GEBRUIK MAAKT
• Het totaal aantal jeugdigen en ouders dat in 2021 individueel contact
of ondersteuning had, is gedaald van 969 in 2019 naar 845 in 2021.
De daling zit vooral in het aantal langdurende contacten, het aantal
kortdurende contacten is licht gestegen.
• In totaal zijn 155 jeugdigen door een schoolmaatschappelijk
werker ondersteund. Hiervan zijn circa 30 jeugdigen en ouders na
tussenkomst van een schoolmaatschappelijk werker gezien door een
jeugdprofessional. Dit bleven veelal korte contacten. In 2020 ging dit
over 102 schoolmaatschappelijk werk trajecten en 20 keer over de
inzet van een jeugdprofessional op school.
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2.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?

•

•
•

•

Als Sterk Papendrecht hebben we een breed palet aan diensten
aangeboden, zoals maatschappelijk werk, onafhankelijke
cliëntondersteuning, thuisbegeleiding en de inzet van onze
jeugdprofessionals. Onze medewerkers hebben veelal een
generalistische blik en een brede kennis van het beschikbare
ondersteuningsveld in Papendrecht.
We hebben een jeugdprofessional ingezet met specifieke kennis
en ervaring in het begeleiden van jongeren met autisme (ASSproblematiek) deze professional heeft 28 jongeren begeleid.
Er is een samenwerking gestart tussen Sterk Papendrecht en de
huisartsen waarbij een psycholoog vanuit Sterk Papendrecht de
huisartsen ondersteund bij vragen van jongeren (POH’er GGZ Jeugd).
Deze professional heeft 12 jongeren begeleid.
Met de deelname van een wijkverpleegkundige van Rivas en een
specialistisch verpleegkundige GGZ van Yulius hebben we verder
gewerkt aan onze preventieve aanpak rondom volwassenen. De
inzet van deze professionals stelt ons in staat om casuïstiek die
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•

•

•

•

•

somatische- en gedragsproblematiek kent op een adequate wijze
aan te pakken. Deze professionals vormen voor ons ook de brug
naar ondersteuning die geleverd kan worden door onder meer de
wijkverpleging, dementiezorg, verslavingszorg en andere GGZ-zorg.
We hebben samen met onze netwerkpartners - zoals de politie,
Woonkracht 10 en de Dienst Gezondheid en Jeugd binnen het
MDO (multidisciplinair overleg) - een werkroute vastgesteld binnen
Papendrecht voor zorgmijders: De Wijk GGD’er leidt toe naar passend
hulpaanbod en doet een zorginventarisatie. Wanneer dit stagneert
wordt na overleg met DG&J een TT&B-melding gedaan voor de inzet
van bemoeizorg.
In oktober is er weer een start gemaakt met de huisbezoeken van
80+’ers. Doel van deze huisbezoeken is enerzijds inzicht krijgen in de
wensen die leven bij 80+’ers en anderzijds deze groep informeren
over de voorzieningen binnen de gemeente Papendrecht. Van de
aangeschreven 80+’ers neemt ongeveer 12% contact op voor een
huisbezoek.
Daarnaast zijn we continu op zoek zijn naar innovatieve/
vernieuwende oplossingen voor bijvoorbeeld de actuele
vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is het project Samen Oplopen
waarvoor we vanuit landelijke fondsen middelen krijgen. Samen
Oplopen is een project waarin vrijwilligers worden ingezet bij
gezinnen met multi-problematiek. Wij verwachten dat we door de
inzet van Samen Oplopen, de hulpverlening anders kunnen inrichten.
In 2021 zijn de betrokken medewerkers getraind en kwamen 5
matches tot stand (een match is de koppeling van de inzet van een
vrijwilliger bij een inwoner).
In 2021 zijn 83 meldingen binnengekomen bij Buurtbemiddeling.
Hiervan is 70% positief opgelost mede door de inzet van vrijwillige
buurtbemiddelaars, 11% is nog in behandeling en 19% is niet
opgelost.
De werkgroep Eenzaamheid/Ontmoeting stelde het afgelopen jaar
een actieplan op voor meerdere jaren. Hierin zijn acties en doelen
vermeld om eenzaamheid terug te dringen onder jongeren en
ouderen. Daarnaast vervullen wij vanuit Sterk Papendrecht een rol
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in de stuurgroep van het Vitaliteitsakkoord, vertegenwoordigen wij
welzijn en zijn wij alert op het effect met betrekking tot eenzaamheid
in de ingediende aanvragen.

2.5 Signalen en trends

•

•

•

•

Het aantal korte contacten is gestabiliseerd, Daarnaast zien
we bij jeugd dat het aantal langdurige contacten is gedaald. De
gedachte dat de coronacrisis hier een rol in heeft gespeeld, lijkt
gegrond. Hulpvragers met korte vragen bleven weg, zowel bij Sterk
Papendrecht als bij onze partners (bijvoorbeeld de scholen en jeugden jongerenwerk). Vragen die wel bij ons binnenkwamen vroegen
vooral om langdurige aandacht.
Nabij zijn en vroegtijdig inzetten vroeg in 2021 om andere wegen
dan we hiervoor gewend waren. Vindplekken waren gesloten en ook
onze voordeur is met periodes beperkt open geweest. Via mail, chat,
videogesprekken, telefoontjes en waar nodig live gesprekken hebben
wij onze hulp voortgezet.
De coronacrisis heeft evenals afgelopen jaar de inzet van zowel het
schoolmaatschappelijk werk als de inzet van jeugdprofessionals op
de scholen sterk beïnvloed. We zien echter weer een stijging van
het aantal jongeren op de scholen dat in contact staat met een
schoolmaatschappelijk werker. Mogelijk ook omdat de impact van de
coronacrisis leidt tot meer jongeren met somberheidsklachten.
Als gevolg van de Coronamaatregelen zijn er net als in 2020 veel
meldingen binnengekomen voor buurtbemiddeling.

10

3.

Individueel en collectief
In 2021 nam het aantal mensen dat collectieve ondersteuning van Sterk
Papendrecht kreeg toe richting de 200 inwoners. De nieuw ontwikkelde
training gericht op eenzaamheid was een succes.

•

Professionals zien dat onze trainingen en cursussen bij inwoners
zorgen voor veel herkenning, erkenning en steun. Met deze
zogenaamde stut- en steuncontacten ondersteunen inwoners elkaar,
vaak langdurig. De contacten met lotgenoten dragen eraan bij dat
mensen de regie over hun leven (her)vinden.

3.1 Waar werken we aan? (Doel)
Er is ondersteuning op maat, waar nodig individueel en waar mogelijk
collectief.

3.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?

•
3.2 Wat is onze opgave voor 2022? (Resultaat)
Inwoners met een ondersteuningsvraag krijgen ondersteuning die zij zelf
als passend ervaren. Middelen worden efficiënter en effectiever ingezet.

•
3.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?

•
•

•

Naast de kortdurende en langdurige ondersteuning (zie hoofdstuk
2) hebben wij verschillende vormen van collectieve ondersteuning
aangeboden in 2021 (zie bijlage ‘overzicht collectief aanbod’).
Aan het collectieve ondersteuningsaanbod deden in totaal ongeveer
189 inwoners mee t.o.v. 108 inwoners vorig jaar (exclusief de
structurele activiteiten gericht op lotgenotencontact of ontmoeting,
zoals ‘Koffie Met’-momenten en de Alzheimercafés.)
Bij de ‘Koffie Met’-bijeenkomsten zijn twee keer per week gemiddeld
10 tot 15 inwoners aanwezig. De ‘Koffie Met’ werd aangeboden aan
de inwoners in de bibliotheek en op kinderboerderij Papenhoeve.
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In 2021 hebben we ervoor gekozen meer collectieve vormen van
ondersteuning in te zetten, voor zowel jeugdigen en gezinnen als voor
volwassenen. Voorbeelden van collectieve diensten die we boden
zijn de SOVA-training om sociale vaardigheden aan te leren en te
oefenen, de cursus ‘puber in huis’, assertiviteitstraining ‘veerkrachtige
vrouwen’, het Alzheimercafé en speciale themabijeenkomsten voor
mantelzorgers.
Daarnaast zijn we in 2021 gestart met de training Alleenzaamheid,
aangezien we merkten dat steeds meer inwoners eenzaam zijn,
mede door corona. Door middel van deze training zijn inwoners meer
bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden om hun netwerk te
vergroten.
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3.5 Signalen en trends

•

•

•

Het ontwikkelen van alternatieve ondersteuningsvormen (naast
individuele ondersteuning en de collectieve trainingen en cursussen)
kan helpen om het uitgangspunt ‘meer collectieve ondersteuning
waar mogelijk’ vorm te geven. Daarnaast voegen we naast
praktijkkennis van professionals en wetenschappelijke kennis als
‘derde bron’ ervaringsdeskundigheid toe aan onze dienstverlening.
In totaal zijn 20 inwoners van Papendrecht geholpen met inzet van
ervaringsdeskundigheid door inwoners uit Papendrecht die getraind
zijn in het werken met hun eigen ervaring.
Contactmomenten plannen met deelnemers van een groepsactiviteit
vormt regelmatig een uitdaging, omdat niet alle hulpvragen op een
bepaald terrein tegelijkertijd bij ons terecht komen. Om dit probleem
op te lossen, bekijken we hoe we vraag en aanbod regionaal goed op
elkaar kunnen afstemmen en hoe we collectieve diensten mogelijk
kunnen maken.
Een neveneffect dat professionals in de praktijk waarnemen bij
de collectieve diensten zijn de langdurige contacten die tussen
de deelnemers ontstaan. De rol van Sterk Papendrecht verschuift
hiermee van ondersteuner naar facilitator voor het opbouwen van
sociale contacten tussen hulpvragers.
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4.

Integraal en vraaggericht
Integraal werken werd bemoeilijkt door de coronacrisis. Professionals
zagen elkaar minder en zowel intern, als extern werden richtlijnen voor
veilig werken verschillend geïnterpreteerd. In het begin was het dan ook
zoeken, maar in de loop van de tijd is hier een weg in gevonden.

4.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?

•
•

4.1 Waar werken we aan? (Doel)

•

Er is integrale, vraaggerichte ondersteuning op alle leefgebieden waarbij
de veiligheid van kinderen en kwetsbare volwassenen gewaarborgd is.

•

De professionals van Sterk Papendrecht kennen elkaars kennis en
kwaliteiten en benutten deze in casuïstiek wanneer nodig.
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we slechts beperkt op
kantoor zijn, dit bemoeilijkt het benutten van elkaars deskundigheid
op het juiste moment.
Inwoners vinden bij Sterk Papendrecht een luisterend oor en de juiste
ingang voor hun vraag en worden deskundig begeleid naar de best
passende hulpverlener.
De werkwijze Veilig Opgroeien is Teamwerk heeft collega’s van Veilig
Thuis en de gecertifieerde instellingen dichterbij gebracht.

4.2 Wat is onze opgave voor 2022? (Resultaat)
De professionals van Sterk Papendrecht bieden ondersteuning volgens
één plan en bestrijken daarbij alle leefgebieden. De klanten van Sterk
Papendrecht ervaren dat zij met een plan en op alle leefgebieden
ondersteuning (kunnen) ontvangen.

4.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?

•
•
•

•
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Onze medewerkers hebben veelal een generalistische blik en
een brede kennis van het beschikbare ondersteuningsveld in
Papendrecht.
Professionals kennen elkaars expertise en zoeken elkaar op wanneer
de expertise van een collega gewenst is.
Vanaf het moment dat vragen binnenkomen bij de bureaudienst
wordt uit de verschillende invalshoeken naar de vragen gekeken.
Vervolgens wordt gezocht naar de meest passende oplossingsrichting
en benodigde interne betrokkenheid. Enkelvoudige vragen gaan
meteen door naar het best passende team.
De teams beschikken over een aantal professionals met hun
eigen expertisegebied, zoals de gedragswetenschapper,
wijkverpleegkundige, sociaal raadsvrouwen en de coördinator
buurtbemiddeling en ervaringsdeskundigheid.
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•
•
•

•

•

•

Vragen waarbij multi-problematiek speelt, worden zo nodig door
twee professionals van Sterk Papendrecht opgepakt, waarbij een
duidelijke taak-/rolverdeling afgesproken wordt.
Waar nodig hebben we aanvullend ook kennis en deskundigheid naar
binnen gehaald van (keten)partners - zoals de verslavingszorg en het
Meldpunt Zorg & Overlast - of elders uit de (moeder) organisatie(s).
Met verschillende ketenpartners - waaronder Woonkracht10, Veilig
thuis, de wijkagenten en de beleidsadviseur Openbare Orde &
Veiligheid van de gemeente - hebben we multidisciplinair overleg.
Tijdens dit overleg wisselen we op casusniveau onze perspectieven
uit rondom problematiek die inspanning vraagt van meerdere
disciplines en verantwoordelijkheden. Dit overleg hebben we in 2021
geëvalueerd, naar aanleiding daarvan is de werkwijze aangescherpt.
Met de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis zijn we gestart met
de werkwijze “Veilig Opgroeien is Teamwerk”. Vertegenwoordigers
van deze instanties sluiten aan bij ons casuïstiek overleg, adviseren
over te zetten stappen en werken mee in het gezin als dat nodig is.
Het aantal trajecten waarbij veiligheid een rol speelt lag in 2021 op
85 zaken jeugd en 58 zaken volwassenen(aanmeldingen vanuit Veilig
Thuis, politie en rechtbank). In 2020 lag dit respectievelijjk op 58
jeugd en 70 volwassenen.
In juni 2021 is het adres Veerweg een officieel briefadres geworden.
Hierdoor kunnen cliënten die dak- en/of thuisloos zijn en een binding
hebben met Papendrecht ingeschreven worden. Uiteindelijk hebben
we voor 9 cliënten een briefadres aangevraagd. Eén daarvan is
inmiddels doorgestroomd naar zelfstandige huisvesting buiten
Papendrecht. De overige 8 worden actief begeleid door grotendeels
de medewerkers van Sterk Papendrecht
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4.5 Signalen en trends

•

•
•

•

Integraal werken werd bemoeilijkt door de coronacrisis. Professionals
zagen elkaar minder en zowel intern als extern werden richtlijnen
voor veilig werken verschillend geïnterpreteerd. In het begin was
het dan ook zoeken, maar in de loop van de tijd is hier een weg in
gevonden.
Partners zoals SDD, Suppord, Schuldhulpmaatje, Politie,
Vluchtelingenwerk waren dichtbij, dachten creatief mee en trokken
samen met ons op waar nodig.
Het aantal trajecten waarin veiligheid een rol speelt voor jeugd
neemt toe. Dit is mede te wijten aan de nieuwe werkwijze bij Veilig
thuis en het Crisis interventieteam die casuïstiek minder lang bij zich
houden en de trend dat in dergelijke situaties aan gezinnen en het
Sterk Papendrecht gevraagd wordt om zo lang mogelijk een oplossing
in het vrijwillig kader te vinden.
De afwezigheid van de Raad voor de Kinderbescherming bij de
aanpak Veilig Opgroeien is Teamwerk is een groot gemis.
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5.

Ondersteuning, begeleiding en waardering mantelzorgers
Het aantal ingeschreven mantelzorgers is gegroeid naar 413
mantelzorgers. Door aandacht te besteden aan bewustwording is ook het
aantal vragen van zowel mantelzorgers als professionals toegenomen.

AANTAL MANTELZORGERS MET EEN ONDERSTEUNINGSVRAAG DAT
INDIVIDUELE/COLLECTIEVE ONDERSTEUNING HEEFT ONTVANGEN EN DE
ONDERSTEUNING ALS PASSEND HEEFT ERVAREN.
• 150 mantelzorgers namen deel aan fysieke activiteiten gericht op
mantelzorg.
• 2 online-uitzendingen van het alzheimercafé (158x bekeken).

5.1 Waar werken we aan? (Doel)
Mantelzorgers ontvangen passende ondersteuning, begeleiding en
waardering.

5.2 Wat is onze opgave voor 2022? (Resultaat)
Overbelasting van mantelzorger en duurdere zorg wordt voorkomen.
Mantelzorgers voelen zich gesteund en gewaardeerd.

5.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?
We gaven uitvoering aan de meerjarige werkplannen
Mantelzorgondersteuning en Jonge mantelzorgers. We traden meer naar
buiten door te laten zien dat Sterk Papendrecht de plek is voor kennis,
informatie, advies en ondersteuning op het gebied van (jonge) mantelzorg.
Het aantal ingeschreven mantelzorgers is gegroeid en ook het aantal
vragen is toegenomen.
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Tijdens de Week van de Mantelzorg in november waren fysieke
bijeenkomsten mogelijk. Voor mantelzorgers die betrokken zijn bij
het Odensehuis verzorgden we een presentatie over respijtzorg.
Papendrechtse mantelzorgers namen ook deel aan webinars/online
workshops die aangeboden werden door MEE Mantelzorg, met thema’s als
ontspannen, vergoedingen en organiseren.
AANTAL MANTELZORGERS DAT WAARDERING HEEFT ONTVANGEN EN
TEVREDEN IS MET DE GEBODEN WAARDERING.
Sterk Papendrecht heeft invulling gegeven aan de gemeentelijke
waardering. De gemeente laat waardering zien aan mantelzorgers in de
vorm van activiteiten in de verwenweek op en rond de landelijke dag
van de Mantelzorg (10 november) en het uitreiken van een VVV-bon
met bedankbrief. In totaal zijn 319 VVV-bonnen uitgereikt (13,5 % meer
dan in 2020). De verwenweek is uitgebreid in de publiciteit gekomen,
waarmee we hopen dat we meer mantelzorgers bereiken. In totaal namen
ruim 100 mantelzorgers deel aan de activiteiten in de verwenweek. In de
eindrapportage op de website www.sterkpapendrecht.nl/kennisbank treft
u meer informatie.
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5.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?

•
5.4.1 ONDERSTEUNING AAN MANTELZORGERS
De mantelzorgconsulenten van Sterk Papendrecht richten zich met
individuele ondersteuning aan mantelzorgers op het voorkomen
van overbelasting en het herstel van de balans tussen draaglast en
draagkracht. Wij voeren gesprekken met mantelzorgers (en als dit nodig
is gezinsleden, mensen uit het netwerk en professionals) om in eerste
instantie de situatie overzichtelijk te maken. Vervolgens denken wij met
de mantelzorgers mee en bieden we ondersteuning en ondernemen we
acties. Hierbij richten we ons op de zorgbalans, mogelijkheden om het
eigen netwerk in te zetten en de inzet van voorzieningen die verlichting
kunnen bieden, zoals respijtzorg. Door de website Help mij zorgen
kunnen we samen met mantelzorgers op een overzichtelijke manier de
mogelijkheden van vervangende zorg bekijken.
• De bij ons geregistreerde mantelzorgers (413) houden we vier
keer per jaar op de hoogte met een nieuwsbrief over zaken als
bijeenkomsten, Alzheimercafés, cursussen, landelijk en plaatselijk
nieuws op mantelzorggebied. Soms doen we een oproepje voor een
mantelzorger.
• Aan een team van 19 mantelzorgconsulenten (uit Drechtsteden
en Zuid-Hollandse Eilanden) kan voor elke ondersteuningsvraag
van mantelzorgers naar passende oplossingen worden gezocht.
Denk aan vragen over huisvesting, rouw en verlies, financiën, werk
en mantelzorg, domotica, ontspoorde mantelzorg, palliatieve
mantelzorg, lotgenoten et cetera.
• In 2021 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de website Help
mij zorgen. Het doel van deze site is het respijtaanbod binnen de
gemeente Papendrecht inzichtelijk te maken, waardoor de weg naar
respijtzorg laagdrempeliger wordt. In 2021 hebben we ook meer
aandacht besteed aan de (sociale) media, dit trekken we door naar
2022.
• Waar nodig hebben onze mantelzorgconsulenten de expertise
ingeschakeld van andere professionals, zoals onze eigen
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wijkverpleegkundigen, specialistisch verpleegkundige GGZ, en
thuiszorgorganisaties Rivas en Waardeburgh.
We blijven in gesprek met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en
gemeente om respijtzorg toegankelijker te maken voor mantelzorgers
met als doel overbelasting te voorkomen en te verminderen. Zo
zijn we betrokken bij de Thematafel ggz en mantelzorg van MEE
Mantelzorg om actief mee te denken en werken aan vormen van
respijt voor mantelzorgers die te maken hebben met een naaste met
psychische kwetsbaarheid.

5.4.2 JONGE MANTELZORGERS
Mede vanwege coronamaatregelen hebben we voor jonge mantelzorgers
en hun klasgenoten magazine JOMAZO ontwikkeld. In het kleurrijke
magazine zien lezers voorbeelden van jonge mantelzorgers, uitleg,
interviews, tips om voor jezelf te zorgen, informatie van Suppord, tips tv/
films/boeken en een inschrijfkaart Sterk Papendrecht. In totaal bereikten
we met het magazine zo’n 800 leerlingen. Daarnaast heeft de actie ook
de bewustwording bij leerkrachten vergroot. In verschillende media is
aandacht besteed aan de acties die wij uitvoerden in de week van de Jonge
mantelzorger.
5.4.3 ONDERSTEUNING CONTACTGROEP
SamenSterk
Dit jaar startten twee ervaringsdeskundigen de contactgroep SamenSterk
voor ouders uit de Drechtsteden van kinderen met psychische
kwetsbaarheid. Ondanks corona is het gelukt een mooie groep van
zo’n 15 ouders te vormen. Er zijn online en fysieke bijeenkomsten
gehouden. Sterk Papendrecht stelt de ruimte in De Spil beschikbaar. De
mantelzorgconsulent ondersteunt, adviseert en helpt met communicatie.
Bij SamenSterk hebben ouders hierdoor een plek waar ze zich gezien en
gehoord voelen, steun ervaren in hun vaak ingewikkelde zoektocht en
waar ze hun kennis kunnen vergroten. Dit draagt bij aan (h)erkenning en
een grotere draagkracht.
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Mam a Vita
Contactgroep voor moeders uit de Drechtsteden van kinderen met een
vorm van autisme. Ook moeders uit Papendrecht sluiten aan bij deze
contactgroep die samenkomt in Zwijndrecht. De moeders genieten van
het samenzijn, ervaren (h)erkenning, delen kennis en tips en hebben
zichtbaar steun aan elkaar. In hun actieve appgroep delen zij lief en leed,
steken elkaar een hart onder de riem en delen tips, waardoor zij elkaar
bekrachtigen.
Alzheimercafés
Het Alzheimercafé is een ontmoetingsplek voor mensen met
geheugenproblemen, hun naasten en professionals. Voor mantelzorgers
is dit een belangrijk punt om lotgenoten te ontmoeten en informatie te
verkrijgen. Het Alzheimercafé wordt in Papendrecht georganiseerd samen
met AlzheimerNL, Rivas, Odensehuis, Waardeburgh, bibliotheek Aanzet en
vrijwilligers om het Alzheimercafé te realiseren. Ieder jaar organiseren wij
bijeenkomsten met wisselende thema’s. Door de situatie rondom corona
zijn er twee onlinebijeenkomsten (158 x bekeken) georganiseerd en twee
bijeenkomsten op locatie (25 bezoekers). In 2022 richten we ons zoveel
mogelijk op live bijeenkomsten.
5.4.4 CAMPAGNE JIJ ZORG, WIJ HELPEN JE
Omdat uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers zich nauwelijks of
niet aangesproken voelen, spraken we in 2021 het netwerk rondom
mantelzorgers aan. Zij nemen immers eerder wat aan van een bekende.
We ontwikkelden samen met Bureau Only the Brave posters en
advertenties. Alle inwoners van Papendrecht die de Klaroen ontvangen,
kregen daarbij een ansichtkaart waarop we verwezen naar www.
jijzorgtwijhelpenje.nl. Op deze pagina geven we uitleg over wat
mantelzorg inhoudt, wat de omgeving kan doen om hen te helpen
en verwijzen we naar informatie over diverse onderwerpen binnen
het thema mantelzorg. We merkten een toename op van (vaak korte)
mantelzorgvragen.
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5.5 Signalen en trends

•

•

•

•

Trouw, 25 januari 2022: ‘Uit onderzoek is bekend dat mantelzorgers
overbelast kunnen raken wanneer er geen klik is met professionele
zorgverleners of met andere naasten. Dit vraagt een proactieve,
open houding van de professional waarbij interesse getoond wordt
voor de mens achter de mantelzorger.’ Dit blijft ons stimuleren om
professionals te adviseren en te scholen in de samenwerking met
mantelzorgers.
De druk op werkende mantelzorgers neemt toe. We willen
mantelzorgers door informatie op de site en in de nieuwsbrieven
informeren over wat kan helpen in de combinatie werk en
mantelzorg.
We hebben in 2021 door coronamaatregelen online bijeenkomsten
gehouden. Ook hebben we onze kennis vergroot over online werken
met mantelzorgers/professionals. We kunnen in de toekomst
afwisselend fysieke en onlinecontacten inzetten, waarbij we ons
aanpassen aan de wens van de mantelzorger/ professional.
Een doelgroep die vaak in de knel komt (onder andere door
wachtlijsten in de ggz) zijn de mantelzorgers die zorgen voor iemand
met een psychische kwetsbaarheid. We willen ons inzetten voor
extra getrainde vrijwilligers die thuis ingezet kunnen worden. Dit
wordt ontwikkeld door de regionale Thematafel GGZ en mantelzorg
van MEE Mantelzorg.
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6.

Ondersteuning, begeleiding en waardering van vrijwillige inzet
In 2021 heeft Vrijwilligerspunt Papendrecht 62 contactmomenten (2020
– 57) geregistreerd met individuele vrijwilligers en waren er ongeveer 163
contactmomenten (2020 – 86) met een organisatie met betrekking tot
een ondersteuningsvraag.

6.1 Waar werken we aan? (Doel)
Het doel van de inzet van Vrijwilligerspunt Papendrecht is het bieden
van passende ondersteuning, begeleiding en waardering aan vrijwilligers
en organisaties in Papendrecht. Hierbij staan de behoeften van deze
vrijwilligers en organisaties centraal. Het Vrijwilligerspunt Papendrecht
ontwikkelt zich sinds 2020 verder tot een lokale adviseur ten behoeve van
vrijwillige inzet.

6.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?
(Prestatie-indicatoren)
6.3.1 AANTAL VRIJWILLIGERS EN (VRIJWILLIGERS-)ORGANISATIES DAT
BEGELEIDING HEEFT ONTVANGEN EN TEVREDEN IS MET DE GEBODEN
BEGELEIDING EN MATCHING.
PuurPapendrecht is het online platform waar onder andere vraag en
aanbod op het gebied van hulp en vrijwillige inzet elkaar vinden. Inwoners
van Papendrecht die zich op PuurPapendrecht.nl aanbieden als vrijwilliger
en waarvoor geen automatische match ontstaat, worden door het
vrijwilligerspunt benaderd met een voorstel voor bemiddeling of een
oriëntatiegesprek.
In 2021 heeft Vrijwilligerspunt Papendrecht 62 contactmomenten (2020
– 57) geregistreerd met individuele vrijwilligers en waren er ongeveer 163
contactmomenten (2020 – 86) met een organisatie met betrekking tot een
ondersteuningsvraag.

6.2 Wat was onze opgave voor 2022? (resultaat)

•
•
•

Vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties voelen zich gesteund,
begeleid en gewaardeerd.
Maatschappelijke organisaties weten Sterk Papendrecht te vinden als
het gaat over vrijwillige inzet.
Sterk Papendrecht heeft een actieve rol en is gericht op het
bevorderen van vrijwillige inzet binnen de gemeente Papendrecht.
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De ondersteuningsvragen van de (potentiële) vrijwilligers bestonden
voornamelijk uit:
• Informatie over en oriëntatie op vrijwilligerswerk
• Hulp bij het vinden van een maatschappelijke stage
De ondersteuningsvragen van de organisaties bestonden voornamelijk uit:
• Wervings- en matchingsvragen
• Ondersteuning bij het aanmaken van een account op
PuurPapendrecht en het plaatsen van een oproep/vacature
• Meedenken over een klus tijdens NLdoet en profilering tijdens de
OPEN HUIS-Proeverij
• Informeren over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR)
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•

Corona-gerelateerde organisatorische vragen en advies over het
inzetten van vrijwilligers in coronatijd.

6.3.2 AANTAL ORGANISATIES DAT TEVREDEN IS OVER DE
SAMENWERKING MET STERK PAPENDRECHT OP HET GEBIED VAN
VRIJWILLIGE INZET.
Het meten van tevredenheid doen we met de evaluatie van
workshops, evenementen, thema- en netwerkbijeenkomsten en het
behoefteonderzoek.
• NLdoet 2021 - In de evaluatie van dit evenement is positieve
feedback ontvangen op het ondersteuningsaanbod.
• De OPEN HUIS-Proeverij - Op de vraag ‘Heb je voldoende
ondersteuning ervaren vanuit het Vrijwilligerspunt’ hebben 30
van de 34 deelnemers geantwoord. Op een schaal van 5 sterren
(1=onvoldoende en 5 = heel goed) is een 4,6 gescoord.
• De Nationale Vrijwilligersdag op 7 december is uitgevoerd door
op verschillende manieren waardering voor vrijwilligers kenbaar te
maken. Deze activiteit is geëvalueerd en positief gewaardeerd door
de gemeente.
• Behoefteonderzoek - Om te achterhalen of het huidige en
toekomstige aanbod van het Vrijwilligerspunt aansluit bij de
behoeften van vrijwilligersorganisaties heeft het Vrijwilligerspunt
een behoefteonderzoek laten uitvoeren. De aanbevelingen uit het
behoefteonderzoek zijn verwerkt in het jaarplan 2021.

6.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?
De op vijf pijlers gerichte aanpak van het Vrijwilligerspunt heeft de
volgende acties en resultaten opgeleverd:
INKOMEN
• Nieuwe en actuele content op de website.
• 34 x facebookberichten over vrijwilligerswerk.
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•
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15 x nieuwsberichten over vrijwillige inzet en activiteiten op
verschillende websites.
Eigen YouTube-kanaal opgezet voor het Vrijwilligerspunt.
6 x nieuwsbrief met actuele landelijke en lokale informatie en vaste
rubrieken.
De mailinglijst is gegroeid van 279 naar 557 e-mailadressen.

ADVISEREN
• 5 adviesgesprekken met organisaties over een ondersteuningsvraag,
zoals werving van vrijwilligers en gebruik online platform
PuurPapendrecht.
VERSTERKEN
• Workshops - De doelstelling van de workshop ‘Filmen en monteren
met je smartphone’ is organisaties (en activiteiten) te leren profileren
op een eigentijdse manier. Twaalf vrijwilligers van organisaties in
Papendrecht hebben zich hiervoor aangemeld.
• De workshop ‘Oriëntatie op vrijwilligerswerk’ heeft eenmaal
plaatsgevonden in de reeks van het Stapje Fitter programma.
• E-learnings - De e-learnings van de Humanitas Academie zijn
toegevoegd aan de website van het Vrijwilligerspunt. Deze
e-learnings zijn vooral bedoeld voor maatjes-vrijwilligers en gericht
op praktische handvatten in het persoonlijk contact. Daarnaast
hebben we het digitale aanbod van de organisatie ‘Luistergoud’
op onze website ondergebracht, met online workshops en
luistergesprekken om betere, helpende gesprekken te voeren.
VERBINDEN
• Gebruik online platform Puur Papendrecht – Online platform
PuurPapendrecht maakt organisaties zichtbaar. Vrijwilligerspunt
Papendrecht motiveert organisaties dan ook hier een eigen pagina
aan te maken.
• NLdoet collegeklus – NLdoet 2021 vond plaats op 28 en 29 mei.
Het Vrijwilligerspunt heeft een ‘klus’ voor het college van B&W
georganiseerd bij Speeltuinvereniging De Zonnebloem en bij de
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Volksuniversiteit. Hiermee toont het college haar betrokkenheid en
spreekt zij haar waardering uit voor de inzet van vrijwilligers.
OPEN HUIS – Proeverij 2021 - Vrijwilligerspunt Papendrecht hield
dit event op 10 en 11 september om inwoners van Papendrecht
te verbinden aan maatschappelijke organisaties. Ongeveer 100
organisaties zijn potentiële deelnemers voor de ‘Proeverij. Het aantal
van 34 deelnemende organisaties in een coronajaar is hiermee 34%,
een aandeel waar wij tevreden over zijn.

6.5 Signalen en trends

•

•
WAARDEREN
• Werkbezoek met wethouder Verver aan een (vrijwilligers-)
organisatie - Om de trots van de gemeente op vrijwilligers te
onderstrepen legde wethouder Corine Verver samen met coördinator
Vrijwilligerspunt Janny Nijstad een reeks bezoeken af.
• 7 december - Nationale Vrijwilligersdag (vrijwilligersontbijt) - Het
traditionele vrijwilligersontbijt is dit jaar vanwege coronabeperkingen
omgezet naar een waarderings-/verwenpakket voor vrijwilligers. In
samenwerking met 2 lokale ondernemers zijn 440 vrijwilligers verrast
met een verwenpakket. Er zijn ook teleurgestelde mensen.
Optie voor volgend jaar: Fysiek vrijwilligersontbijt op een andere
datum, eerder in de herfst (vanwege corona). Geen open aanmelding
maar op voordracht. Misschien is dit ook het moment om een ‘prijs’
of ‘penning’ uit te reiken.
• Vrijwilligerskalender 2022 – In het kader van het Nationaal
Jaar Vrijwillige Inzet is de diversiteit van het vrijwilligerswerk in
Papendrecht in beeld gebracht met de Vrijwilligerskalender 2022.
Het maken van de vrijwilligerskalender gaf het vrijwilligerspunt de
gelegenheid om met de 12 deelnemende organisaties in gesprek te
gaan over hun activiteiten, vrijwilligers en ondersteuningsbehoefte.
De Vrijwilligerskalender was onderdeel van het vrijwilligersverwenpakket dat op de Nationale Vrijwilligersdag is uitgereikt aan
440 vrijwilligers.
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De uitdagingen van vrijwilligerswerk en corona - Hoe zorg je dat
iedereen zich ondanks corona veilig voelt in je organisatie? En
hoe kun je de risico’s op besmetting zo goed mogelijk reduceren?
Mag je bijvoorbeeld aan vrijwilligers en deelnemers vragen of ze
gevaccineerd zijn? Vrijwilligersorganisaties hebben veel vragen door
corona!
Maak van een hulpvrager een hulpbieder - Eenzaamheid groeit, maar
de ‘omdenk’-potentie ook. Als je op zoek bent naar een maatje, dan
heb je zelf ook jouw gezelschap te bieden aan een ander. Wij zien een
rol voor het Vrijwilligerspunt om dit omdenkproces aan te jagen en te
ondersteunen.
Medewerkers-vrijwilligerswerk - Op zoek naar nieuwe groepen
vrijwilligers denken we bijvoorbeeld aan bedrijven. Door middel
van medewerkers-vrijwilligerswerk kunnen zij iets teruggeven aan
de lokale samenleving. Bijvoorbeeld door medewerkers in staat te
stellen tijdens werktijd, vrijwilligerswerk uit te voeren. Eénmalig of
met een vaste frequentie. (Verbinding met NLdoet)

*Een uitgebreid jaarverslag van Vrijwilligerspunt Papendrecht is te vinden
in de ‘Kennisbank’ op de website www.vrijwilligerspuntpapendrecht.nl.
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7.

Financiële zelfredzaamheid
Er is blijvende aandacht nodig voor de financiële zelfredzaamheid.
Hulpvragen op dit thema blijven toenemen met 849 langdurige
hulpvragen en 121 korte contacten.
Er wordt intensief samengewerkt met andere partijen en ingezet op
een preventieve aanpak. Deze preventieve aanpak, met de nadruk
op vroegsignalering, werpt zijn vruchten af en heeft onder meer
geresulteerd in nul ontruimingen op basis van huurachterstanden
(ongeveer 15 meldingen per maand).

7.1 Waar werken we aan? (Doel)

7.3 Welke voortgang en resultaten hebben we behaald in 2021?
Aantal inwoners met een laag inkomen en/of schulden dat ondersteuning
heeft ontvangen en tevreden is met de (passende) ondersteuning.
Gestart
2019

1.104

1.133

2020

749

632

2021

1.064

315

•

Inwoners met een laag inkomen en/of schulden worden ondersteund,
waar mogelijk preventief.

7.2 Wat is onze opgave voor 2022? (Resultaat)
Inwoners met een laag inkomen worden ondersteund naar vermogen om
financieel zelfredzamer te worden.
Een deel van de inwoners kan niet volledig zelfredzaam worden en heeft
behoefte aan blijvende ondersteuning (in een zo licht mogelijke vorm).

•

•

•
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Afgesloten

In 2021 waren er 849 langdurige hulpvragen op het gebied van
financiële zelfredzaamheid en 121 korte contacten (respectievelijk
614 en 80 in 2020). Deze stijging komt mogelijk omdat binnen de
Coronamaatregelen meer mogelijk was dan in 2020. Hierbij is er
mogelijk sprake van problematiek, die in het voorgaande jaar is
uitgesteld door de beperkende maatregelen.
Er zijn in 2021 minder trajecten afgesloten, het vermoeden is dat
dit zich corrigeert in 2022. Er zijn twee nieuwe collega’s gestart in
2021 waardoor sommige trajecten nog niet goed administratief zijn
afgesloten.
In 2021 maakten 123 inwoners gebruik van de ondersteuning
bij het invullen van de belastingaangiftes. Dit is een afname van
plusminus 20% ten opzichte van 2020. Dit is mogelijk het gevolg
van de lockdown en andere kanalen die mensen aanboorden voor
ondersteuning bij de belastingaangifte.
Over heel 2021 hebben wij door intensieve samenwerking met
Woonkracht10, SDD en andere ketenpartners kunnen voorkomen
dat inwoners vanwege huurachterstanden uit huis zijn gezet.
Bij vier aanzeggingen hebben wij hierbij alsnog huisuitzettingen
weten te voorkomen. Per maand worden circa 15 meldingen van
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huurachterstand doorgegeven bij Sterk Papendrecht. Dit betreft
inwoners met een huurachterstand van twee maanden of hoger bij
Woonkracht10.
In het derde kwartaal van 2021 zijn wij verder gestart met de
uitvoering van de Vroegsignalering in het kader van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening. De uitvoering vindt plaats in
samenwerking met de gemeente en Sociale Dienst Drechtsteden.

Preventie huisuitzetting, in om ontruimingen te voorkomen. Dit doen
we door hen ofwel te leren met hun financiën om te gaan (budgetcoaching), te schakelen met de SDD, ofwel door bewindvoering aan
te vragen bij de rechtbank. Dit zorgt voor rust bij deze inwoners.

7.5 Signalen en trends

•
7.4 Wat hebben we in 2021 gedaan om deze resultaten te
realiseren?
Door middel van posters in verschillende talen en artikelen op onze social
media, hebben wij geprobeerd om al onze doelgroepen te bereiken en hen
te informeren over het feit dat onze raadslieden nog steeds op afspraak
bereikbaar waren. Deze aanpak was ogenschijnlijk succesvol, omdat er een
duidelijke toename was in het aantal hulpvragen ten opzichte van het jaar
2020.
• Als Sterk Papendrecht hebben we nauw contact onderhouden
met onze ketenpartners zoals de SDD, Schuldhulpmaatje, Stichting
Present en de Voedselbank. Onze deelname in de werkgroep rondom
de ‘Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede’ is eveneens
voortgezet. Dit heeft geresulteerd in hechtere banden en kortere
lijnen met de andere betrokken partijen.
• Mensen die moeite hebben met het op orde brengen van hun
financiële administratie zijn geholpen door één van onze 20
vrijwilligers Hulp Bij Thuisadministratie. In 2021 waren er 18 nieuwe
hulpvragen HBT (16 in 2020). Daarnaast zijn er nog 19 lopende
hulpvragen en 5 hulvragen afgesloten.
• We hebben inwoners met een inkomen tot de zorgtoeslaggrens
bijgestaan met het invullen van hun belastingaangifte met hulp van
onze vrijwilligers die onder begeleiding stonden van onze sociaal
raadsvrouw.
• Bij inwoners met een betalingsachterstand bij woningcorporatie
Woonkracht10 grijpen we, op basis van het regionale Convenant
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De hoeveelheid vragen omtrent financiën/toeslagen blijft door de
aanhoudende aandacht onverminderd hoog. We verwachten met het
oog op de toenemende inflatie en energiearmoede dat dit nog meer
zal stijgen.
Door onder andere de toeslagenaffaire is er een zekere mate
van angst en wantrouwen richting de overheid ontstaan. Dit uit
zich in het geen aanspraak willen maken op voorzieningen, waar
ogenschijnlijk wel recht op bestaat, zoals toeslagen.
Het is in deze tijd moeilijker en minder laagdrempelig voor mensen
om hulp te krijgen. Instanties als de Sociale Dienst en het UWV doen
bijna alles telefonisch, wat het contact met deze organisaties voor
veel mensen een stuk lastiger maakt. Mensen sparen papieren op
omdat de toegang tot hulpverlening moeilijker is. Gevolgen daarvan
zijn bijvoorbeeld dat kosten onnodig hoog oplopen door te late
betalingen of dat uitkeringen van het UWV worden stopgezet omdat
gegevens te laat worden aangeleverd.
De wachttijd voor een sociale huurwoning is enorm aan het oplopen,
wat tot de nodige problemen leidt, zoals kinderen die niet uit huis
kunnen, waardoor ouders uitkeringen en toeslagen mislopen.
Vrijwilligers die normaal gesproken zeer actief zijn en mensen thuis
bezoeken om hen te helpen met hun administratie kunnen hun
werk vanwege de coronamaatregelen nu niet altijd (volledig) doen.
Hierdoor is het soms lastiger om passende ondersteuning in te zetten
en moeten mensen langer wachten op bijvoorbeeld een vrijwilliger.
Ondanks de coronamaatregelen zijn er ook nog steeds vrijwilligers
die zich heel actief hebben ingezet om anderen te helpen met hun
administratie.
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Bijlage Collectief aanbod Sterk Papendrecht 2021
In deze bijlage is het collectief aanbod van 2021 weergegeven. In onderstaand schema zijn de activiteiten weergegeven die hebben plaatsgevonden.
ACTIVITEIT

DOEL / RESULTAAT

AANTAL DEELNEMERS

Doel: ontmoeten en versterken
Resultaat: mantelzorgers voelen zich gezien en
versterkt en geïnformeerd over Respijtzorg

7 deelnemers

Doel: Bewegen en Ontspannen
Resultaat: Actief bezig zijn, ontmoeten &
ontspannen

50 deelnemers in
4 sportgroepen
1 x per week

Doel: Ontmoeten, gezelligheid & ontspannen

Totaal 95 leden verdeeld
over 6 verenigingen
1 à 2 x per week

Samen sterk

Doel
Resultaat

6 deelnemers per keer,
per maand

Online uitzending via RTV Papendrecht van het
Alzheimercafé (3x)

Doel: informeren en ontlasten van e
mantelzorgers
Resultaat: Mantelzorgers en andere
belangstellenden worden geïnformeerd over
dementie. Hierdoor wordt de bekendheid over
het thema vergroot.

Kijkcijfers onbekend

Alzheimercafe 2x

Doel
Resultaat

25 deelnemers

Bijeenkomst Respijtzorg

Doel: Informatie verstrekken over de
mogelijkheden van respijtzorg en mantelzorger
ontlasten

Mantelzorgsalons
Zoete inval en Respijtzorg

Sport
Sport 60+ Actief

Verenigingen De Spil
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vervolg bijlage Collectief aanbod Sterk Papendrecht 2021
ACTIVITEIT

DOEL / RESULTAAT

AANTAL DEELNEMERS

Workshop Ontspannen (online)

6 deelnemers

Workshop Bordjevol (online)

6 deelnemers

Workshop Samenspel

11 deelnemers

Workshop Tekenen voor mantelzorgers

6 deelnemers

Bijeenkomst Langer thuiswonen

Doel: informeren over mogelijkheden van langer
thuis wonen en huidige wetgeving
Resultaat:

17

Fimmiddag

Doel
Resultaat

19

Doel: Netwerk op zetten om elkaar te vinden en
verbinden
Resultaat:

20

Training tot ervaringswerker

Doel: Deelnemers kijken naar hun eigen
herstelproces en leren met hun eigen
levenservaring anderen te helpen.
Resultaat: actief ingezet als ervaringswerker in
2021

6 bijeenkomsten, 5 deelnemers

Empowerment

Doel: Vergroten van het zelfvertrouwen om het
heft (weer) in eigen hand te nemen
Resultaat: een vergroot gevoel van
zelfvertrouwen en emotioneel welzijn.

Empowerment 8 (volledige training)
bijeenkomsten door 1 inwoner uit Papendrecht
Empowerment (start nov’21, in totaal t/m dec): 2
bijeenkomsten door 1 inwoner uit Papendrecht

Uitleg help mij zorgen?
Senioren sterker maken (2X)

Ervaringsdeskundigheid

Communicatie
Week van de jonge mantelzorgers

2 deelnemers (6 bijeenkomsten per deelnemer)
Doel: vinden, verbinden, versterken
Resultaat: jonge mantelzorgers zijn in het
zonnetje gezet
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20 jonge mantelzorgers hebben een
bioscooppakket gekregen
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vervolg bijlage Collectief aanbod Sterk Papendrecht 2021
ACTIVITEIT

DOEL / RESULTAAT

AANTAL DEELNEMERS

Stoel Yoga

5 deelnemers

Workshop samenwerken met professionals

5 deelnemers

Week van de mantelzorg

Doel
Resultaat

Lunch 71 deelnemers

Week van de jonge mantelzorgers

Doel
Resultaat

Magazines jonge mantelzorger
670 exemplaren uitgedeeld op basisscholen in
Papendrecht in groep 7 en 8 (1 groep 6)
100 docenten kaarten

Koffie met.. Gebrandystraat (wekelijks op woe en
vrijdag)

Doel: ontmoeting
Resultaat: inwoners zijn minder eenzaam

20 deelnemers per keer

Cursus alleenzaamheid (2x)

Doel: ontmoeting
Resultaat: erkenning en herkenning en minder
eenzaam.

1e groep 7 deelnemers
tijdens 6 bijeenkomsten
2e groep 8 deelnemers
tijdens 5 bijeenkomsten

Training digitale vaardigheden bij koffie met...
(2x)

Doel: Zelfredzaamheid van ouderen vergroten

20 deelnemers

Veerkrachtige Vrouwen

Doel: versterken van het zelfbeeld, aangeven van
grenzen, omgaan met gevoelens
Resultaat: lotgenotencontact

8 deelnemers

Training tot Ervaringswerker
(6 bijeenkomsten)

Doel
Resultaat

5 deelnemers

Samen leren
Senioren sterker maken

Doel
Resultaat

12 deelnemers

Training Empowerment

Doel
Resultaat

2 deelnemers uit Papendrecht

Sociale vaardigheidstraining

Doel: sociale vaardigheden trainen
Resultaat: weerbaarheid getraind en geoefend
met leeftijdgenoten

5 deelnemers
tijdens 6 bijeenkomsten
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Bijlage In- en uitstroom en wachttijdontwikkeling Jeugdteam
Gestart
2019

2020

Afgesloten

Aantal
wachtenden

Gemiddelde
wachttijd

januari

26

14

28

31

februari

24

16

28

43

maart

23

2

24

46

april

24

18

19

48

mei

22

20

17

31

juni

10

8

20

31

juli

16

28

26

30

augustus

13

14

24

44

september

20

19

15

41

oktober

19

15

26

25

november

35

22

14

16

december

16

16

26

24

januari

20

20

15

43

februari

19

18

15

42

maart

20

11

16

52

april

21

19

5

32

mei

13

12

6

71

juni

9

17

13

44

juli

28

30

19

49

augustus

18

25

16

53

september

16

15

12

53
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vervolg bijlage In- en uitstroom en wachttijdontwikkeling Jeugdteam

Gestart
2020

2021

Afgesloten

Aantal
wachtenden

Gemiddelde
wachttijd

oktober

16

24

19

53

november

26

18

19

61

december

18

17

28

56

januari

6

6

30

65

februari

12

27

34

49

maart

15

19

37

46

april

20

19

41

44

mei

23

38

15

61

juni

6

0

39

61

juli

0

0

41

55

augustus

18

9

38

73

september

11

1

45

62

oktober

11

8

59

59

november

21

20

45

72

december

23

17

43

63
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