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De Sociale Toekomst van Papendrecht
Op 6 juni werd de conferentie ‘de Sociale Toekomst van Papendrecht’ georganiseerd. Betrokken 
maatschappelijke partners, organisaties en verenigingen in Papendrecht ontmoetten elkaar en gingen 
in gesprek over thema’s als mantelzorg, eenzaamheid en armoede. Daarnaast werden belangrijke 
uitkomsten van het inwonersparticipatietraject getoetst en konden deelnemers op interactieve wijze 
meedenken over vraagstukken omtrent verschillende thema’s. Hieronder volgt het verslag van de dag.

Opening
Rond 12.00 uur kwamen de eerste enthousiaste 
deelnemers aan. Na een informele lunch werden de 
deelnemers meegenomen naar de zaal voor de plenaire 
opening. Wethouder Corine Verver heette iedereen 
hartelijk welkom, waarna dagvoorzitter Marcel 
Bamberg op zijn beurt de deelnemers vertelde over 
het doel van de conferentie en het programma van de 
middag.

“Bewoners en maatschappelijke partners 
weten het beste wat er in hun omgeving 
en hun leven belangrijk is en zijn de 
expert. Daarom is hun mening juist zo 
waardevol en doet deze er toe. Dat vormt 
voor ons een belangrijke basis voor onze 
nieuwe beleidsvisie,” aldus Corine Verver, 
wethouder van de gemeente Papendrecht.



Spreker: Positieve Gezondheid
Malou Timmers van Institute for Positive Health was 
deze dag de hoofdspreker en nam de groep mee in 
het thema positieve gezondheid. Ze vertelde hoe het 
instituut ontstaan is en wat hun doel is: het stimuleren, 
versterken en versnellen van de beweging rond 
positieve gezondheid. “Zo maken we met elkaar van 
Nederland de grootste Blue Zone ter wereld: een plek 
waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan 
waar ook ter wereld,” vertelde Malou enthousiast.

Zij legde vervolgens uit dat de zorg zich focust op de 
aandoening (klachten en gezondheidsproblemen) van 
de mens. Positieve gezondheid richt zich juist op alle 
aspecten van een gezond leven, zoals veerkracht en 
wat het leven betekenisvol maakt. Dit is uitgewerkt 
in 6 dimensies, namelijk: lichaamsfuncties, mentaal 
welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen 
en dagelijks functioneren. Met die bredere benadering 
draagt positieve gezondheid bij aan het vermogen 
van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel 
mogelijk eigen regie te voeren.

 

Wat vindt Papendrecht? Nadat de deelnemers inspiratie hadden opgedaan over 
positieve gezondheid, werden ze uitgedaagd om actief 
mee te denken in “Wat vindt Papendrecht?” .

Tijdens dit programma-onderdeel gingen we in 
discussie aan de hand van een aantal vragen en 
stellingen. Deze waren opgesteld op basis van de 
inbreng van bewoners tijdens het eerdere traject (en de 
activiteitenweken). Daarbij gebruikten we Mentimeter: 
via de mobiele telefoon deden deelnemers actief en 
enthousiast mee.

Na een oefenrondje met de stelling: “Papendrecht is 
de mooiste gemeente van Nederland”, begon het 
echte werk. De volgende vraag werd gesteld: “wat is er 
nodig om mantelzorgers goed te ondersteunen en 
te waarderen?” Deelnemers begonnen actief woorden 
en zinnen in te voeren op hun telefoon, waarover we 
vervolgens in gesprek gingen. Op de volgende pagina 
is de woordenwolk te zien met alle digitale reacties. 
Hieruit kwam naar voren dat de meeste deelnemers 
vinden dat aandacht, erkenning en waardering de 
belangrijkste sleutelfactoren zijn om mantelzorgers 
te ondersteunen. Bovendien werd vaak benoemd 
dat respijtzorg zou kunnen helpen om de druk bij 
mantelzorgers te verlagen. 



De stelling die daarna besproken werd luidde: “er   
wordt veel georganiseerd tegen eenzaamheid,   
maar de drempel is te hoog.” Hieruit ontstond een 
flinke discussie, ondanks dat de zaal redelijk eensgezind 
was bij het digitale stemmen. Meer dan tweederde van 
de zaal was het met de stelling eens. Het overgrote deel 
van de zaal vond dus dat Papendrecht voldoende tot 
veel organiseert om eenzaamheid te bestrijden, maar 
dat er voor eenzamen ook een (mentale) barrière is om 
deel te nemen. Een reden die hiervoor genoemd werd, 
was de schaamte die mensen kunnen voelen. 

Ten slotte werd de vraag gesteld: “wat kunnen 
mensen doen om lang en zelfstandig thuis te blijven 
wonen?” De meest genoemde reacties waren dat 
ouderen ‘actief’ moeten blijven en een sterk netwerk 
moeten behouden om op tijd hulp te kunnen signaleren 
en te ontvangen. Het netwerk weet vaak beter hoe en 
waar die hulp te vinden is en kan de drempel om hulp 
te vragen verlagen. Om dit netwerk te ondersteunen 
zijn een aantal voorwaarden nodig, waaronder dat er 
voldoende ontmoetingsplekken en activiteiten zijn. 
Deelnemers noemden ook dat een goede verbinding 
met openbaar vervoer belangrijk is en dat het hebben 
van een passende woning een vereiste is. Een kritische 
vraag die door verschillende deelnemers gesteld 
werd: moeten we dit überhaupt wel willen? Want wat 
betekent “thuis” eigenlijk? Is dat altijd de gezinswoning 
waar men al veertig jaar woont, of kan thuis ook die 
mooie seniorenwoning zijn waar men zich (weer) thuis 
voelt?



Workshops

Tijdens het volgende deel van de conferentie gingen de 
deelnemers in twee ronden uiteen om workshops de 
volgen, namelijk:
• Domeinoverstijgend werken door Wilde Kastanje;
• Samen aan de slag door Mijn Buurtje;
• Aandacht voor mantelzorg door Sterk Papendrecht;
• Positieve gezondheid door het Institute for Positive 

Health;
• Spelen met armoede door Teamspeling.

Op de volgende pagina’s volgt een kort verslag van elke 
workshop. 

Domeinoverstijgend werken

Het hoofdthema in deze workshop was de samen-
werking tussen ketenpartners. De workshop startte met 
een casus van een familie met een probleemsituatie.  In 
het voorbeeld was de moeder van het gezin overleden, 
en bleef de vader achter met drie kinderen. Elk familielid 
had zo zijn eigen uitdagingen, maar doordat de zoon 
(mogelijk) grensoverschrijdend gedrag had vertoond, 

lag de focus van hulpverleners vooral bij hem. Door 
middel van theater werden de deelnemers direct 
meegenomen in de situatie. Daarna ging de trainer met 
hen in gesprek: er waren veel verschillende meningen 
over wie of welke instantie verantwoordelijk is. In 
probleemsituaties als deze is het belangrijk om feitelijke 
informatie te scheiden van “hypothesen”, zoals: wat zie je 
en hoe ervaar je dit? Er werd in beide workshoprondes 
geconcludeerd dat iedereen zich ermee bemoeit, maar 
dat niemand echt in actie komt.



“Iedereen bemoeit zich ermee, maar niemand doet 
iets”

Gedurende de workshop werd de casus verder 
uitgewerkt samen met de deelnemers. Deelnemers 
namen actief deel en speelden een dialoog waarbij 
er steeds meer informatie over de inhoud duidelijk 
werd. In de casus werd de familie van het kastje naar 
de muur gestuurd door verschillende protocollen 
en regels binnen de verschillende instanties. Uit een 
familieprobleem als deze kwam naar voren dat:
• Er gekeken moet worden naar het hele systeem 

om een persoon heen, in plaats van alleen naar het 
gedrag van de persoon;

• Het hele gezin betrokken moet worden bij het 
oplossen van een probleem, niet alleen de persoon 
die het probleem veroorzaakt;

• Het beter is voor de hulpbehoevende als er maar 
een beperkt aantal hulpverleners betrokken zijn. 
Bovendien valt niet elk probleem altijd binnen de 
regels en is maatwerk nodig;

• Er één contactpersoon moet zijn die goed in gesprek 
kan gaan en de wil toont om het probleem samen 
op te lossen.

Samen aan de slag

Tijdens deze workshop lag de focus op het verbinden 
van inwoners en organisaties, zodat zij elkaar 
makkelijker vinden. In drie stappen maakte Mijn 
Buurtje “verbonden buurten” waar mensen elkaar 
kennen en samen dingen ondernemen. Deze stappen 
waren:

1. Het inspireren van inwoners om buurtverbinder te 
worden;

2. Inwoners leren om samen met professionals alle 
mooie dingen in de buurt zichtbaar te maken en 
mensen te verbinden;

3. Zorgen dat iedereen elkaar kan vinden op een 
verbindend online community platform. 

Na een interactieve voorstelronde gingen de 
deelnemers aan de slag om succeservaringen met 
elkaar te delen. Deze werden vervolgens samengevat in 
de succesfactoren. De deelnemers kregen ook adviezen 
om binnen organisaties zo’n succesverhaal te maken of 
te blijven.  Succesfactoren die uit de conclusies kwamen, 
waren bijvoorbeeld:
• De netwerken bij elkaar brengen (door 

bijeenkomsten zoals de conferentie vandaag te 
organiseren);

• En kijken naar een gemeenschappelijk doel waar 
we samen naartoe kunnen werken.

Als kritische noot werd aangestipt dat maatschappelijke 
partners best wel eens buiten de lijntjes mogen kleuren 
en het lef moeten hebben om samenwerkingen aan te 
gaan. 

Al met al is het van cruciaal belang om de cliënt centraal 
te stellen. Daarbij gaven de aanwezigen toe dat zij dit 
wel willen, maar regelgeving vaak in de weg staat. Het 
idee dat hierbij naar voren kwam, is: je kunt voor jezelf 
vrijheid inbouwen door bij de intake te vragen of de 
informatie gedeeld mag worden. Dit bespaart zowel tijd 
voor de organisaties als voor de cliënt.   



Aandacht voor mantelzorg

De workshop startte met een quiz: via “Kahoot” werd 
de kennis van de deelnemers over mantelzorg getest.  
Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek. In 
het gesprek kwam naar voren dat mensen vaak niet 
weten waar ze naar toe kunnen voor informatie en 
ondersteuning. Het verschaffen van informatie moet 
dan ook een continu proces zijn. In Papendrecht is 
de meest reguliere weg via Sterk Papendrecht, zij 
faciliteerden de workshop.

“Wat betekent het om mantelzorger te zijn?”

Het principe van ondersteuning aan mantelzorgers 
is: vind – verbind – verlicht – versterk. Hierbij sluit 
de methode “sociale netwerkversterking” goed aan, 
waarbij mantelzorgtaken worden verdeeld over 
meerdere personen, zoals gezinsleden. Er bestaat ook 
zoiets als mantelzorgondersteuning, hierbij wordt 
de mantelzorger ondersteund bij bepaalde taken. 
Bijvoorbeeld wanneer de mantelzorger er niet aan toe 
komt, omdat het uitvoeren van mantelzorg tijd vergt. 

Vanuit de groep kwamen de volgende behoeften:
• Meer vrijwilligers voor korte en snelle inzet. Daarbij 

is belangrijk dat er niet te veel rompslomp is, zoals 
formele regelingen;

• Weten waar je moet zijn;
• Als er hulp nodig is moet dit snel geregeld kunnen 

worden.

De kansen die benoemd werden:
• Ondersteuning met elkaar en voor elkaar;
• Odensehuis;
• Mantelzorgwaardering.



In de tweede ronde gingen we bij deze workshop ook 
dieper in op de thema’s van de beleidsvisie. Belangrijke 
punten die hierover besproken zijn:
• Toegankelijkheid: erbij horen en meedoen, ook als 

je een beperking hebt, is erg belangrijk.
• Elkaar opzoeken: probeer niet zelf weer het wiel 

opnieuw uit te vinden, maar zoek de verbinding op. 
Valpreventie werd hierbij als voorbeeld genoemd, 
maak de verbinding tussen Sterk Papendrecht en 
anderen. Doe hierbij een signalerend huisbezoek. 

• In beeld brengen wat er al is: organisaties, maar ook 
eenduidigheid in terminologie. Als je iets start moet 
je eerst de stakeholders van elk gebied benaderen.

• Deelnemers vinden het belangrijk dat de doelgroep 
mee mag denken in beleid en ervaringen 
kan  delen. Kleine ideeën naar voren halen uit 
inwonerparticipatie is een kans, deel daarbij de 
successen. Bijvoorbeeld “soep buren” die elkaar 
een soort burenhulp bieden.

• Gezondheid gaat over een mindset, een manier van 
denken. Deze moeten we dichter bij de mensen 
brengen. Bovendien moet er een laagdrempelig 
aanbod zijn in bijvoorbeeld sport.

• Gemeente heeft een aanjagende, verbindende rol.

Bij de afronding zei een deelnemer: “wat fijn dat in 
het mbo er al aandacht is voor positieve gezondheid. 
Nieuwe professionals gaan er direct mee aan de slag!” 
Het concept wordt dus steeds vaker gebruikt en breder 
toegepast.

Positieve gezondheid

Deze workshop bouwde verder op de plenaire 
presentatie over positieve gezondheid. De deelnemers 
leerden hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan met 
dit thema. Hierbij werd eerst het “spinnenweb” 
uit de presentatie verder uitgelegd. Daarna gingen 
deelnemers aan de slag met hoe je een gesprek 
voert met een cliënt aan de hand van een ingevuld 
spinnenweb. Daarbij noemden deelnemers dat het 
soms lastig is om ongevraagd advies te geven. Advies 
geven is bovendien niet altijd nodig, maar iemand moet 
eigenaar worden van een hulpvraag. Wat belangrijk is: 
blijf uit die “belerende” rol en pak gesprekken vooral op 
als coach.

De kernpunten die verder in de discussie bij deze 
workshop naar voren kwamen: 
• Begin niet direct met adviseren, maar ga op zoek 

naar de vraag achter de vraag.
• Zoek naar de balans tussen een cliënt coachen en  

durven loslaten.
• Eigen regie is belangrijk, als hulpverlener moet je 

soms proberen “op je handen te blijven zitten”.
• Het is duidelijk dat de zorg verandert. Luisteren 

naar de persoon krijgt steeds meer prioriteit, omdat 
je hiermee gerichter hulp kan bieden en dichterbij 
de mensen komt te staan.

Na de discussie werd het tijd om zelf te ervaren. 
Deelnemers vulden een eigen spinnenweb in en 
oefenden vervolgens in groepjes met een gesprek naar 
aanleiding van het ingevulde spinnenweb. Tijdens 
deze oefening bleek dat het wel wat moeite kostte om 
“op de handen te blijven zitten”.  Deelnemers willen 
graag sneller reageren of met advies komen. Het was 
leerzaam en tijdens de oefening werden heel open 
gesprekken gevoerd. 



Spelen met armoede

Armoede doet veel met mensen. Vaak is er sprake 
van meerdere problemen. Tijdens deze workshop 
is geprobeerd de problematiek rondom armoede 
begrijpelijk en tastbaar te maken. 

Deelnemers werden gevraagd om hun ervaring 
met armoede te delen aan de hand van een praktijk-
voorbeeld. Het bleek dat mensen die met armoede te 
maken hebben, vaak het overzicht kwijtraken. Een 
deelnemer benoemde: “armoede is een tekort aan het 
vermogen om te organiseren”. Organisaties moeten 
hiermee rekening houden, want deze mensen:
• Komen daardoor vaak niet, of te laat op afspraken;
• Vergeten de benodigde documenten of formulieren 

in te vullen en mee te nemen;
• Zien “door de bomen het bos niet meer”, door de 

vele zaken die geregeld moeten worden.

Er speelt vaak meer. Een persoon die te maken heeft 
met armoede is niet altijd ongemotiveerd, maar krijgt 
het vaak niet voor elkaar. Daarnaast brengt armoede 
vaak situaties voort waarin mensen niet meer rationeel 
zijn.

De tweede ervaring die is behandeld, is dat mensen 
in armoede ongestructureerd kunnen worden 
en daardoor onlogische keuzes maken. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat ze te weinig geld hebben 
voor de nodige boodschappen, maar wel onlogische 
(dure) aankopen doen. Dit kan op buitenstaanders 
verkeerd overkomen en zorgt voor vooroordelen. Deze 
doelgroep heeft begeleiding nodig om die omslag te 
maken, volgens de deelnemers. Hiervoor is wel begrip 
van begeleiders nodig. 

De deelnemers waren over het algemeen van mening 
dat we toch nog te weinig overzicht hebben van de 
organisaties die in deze casuïstiek werken en welke rol 
zij hierin hebben.



We kijken samen terug op een geslaagde dag vol met diverse en interactieve workshops. We willen 
iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van deze geslaagde conferentie! In 
het bijzonder bedanken we de sprekers en workshopfacilitators, maar ook u als deelnemer voor uw 
aanwezigheid en inbreng. Dankzij u was het een succes en zijn we samen weer een stapje dichterbij de 
Sociale Toekomst van Papendrecht.


