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Geachte College, 

Hierbij doen wij U het projectplan 'Samen onder de mantel' toekomen welke wij in 
samenwerking met Stichting Culturele Organisatie Hellendoorn hebben ontwikkeld. 

Wij hopen op een positieve reactie zodat wij in samenwerking met Stichting Culturele 
Organisatie Hellendoorn het plan kunnen uitvoeren. 

Hoogachtend, 
Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel í V 

M.L ( Ina ) Hoogsteder-Dekker, directeur SVT Ov 
C. Funk, directeur Stichting Culturele Organisatie Hellendoorn 
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Aanleiding 

In een overleg binnen de gemeente Hellendoorn met zogenaamde "Frisdenkers", organisaties en 

instellingen welke buiten hun eigen organisatie kunnen en durven te kijken, is samenwerking en 

anders organiseren een speerpunt, waarbij de inwoner centraal staat. Het zijn niet alleen de 

organisaties maar ook de politiek die anders moet (om)denken; wel sturen op effecten maar niet op 

afrekenen. Het is ti jd voor creativiteit in kader van de participatiesamenleving, de kanteling, 

bezuinigingen, eigen kracht en decentralisaties. De samenwerking tussen en krachten bundelen door 

ZINiN en SVT Ov draagt bij aan het fijne leefklimaat in de gemeente Hellendoorn. 

Dit standpunt is aanleiding geweest tussen een samenwerking tussen de maatschappelijke partners 

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVT Ov), ZINiN en de gemeente Hellendoorn. 

Doelstelling 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordeli jk voor de waardering van mantelzorgers. Dit past bij de 

brede verantwoordeli jkheid die gemeenten hebben om passende ondersteuning te bieden aan 

mensen die dat nodig hebben. De gemeente geeft de mantelzorgers een blijk van waardering, in de 

vorm van een mantelzorgcompliment. 

Mantelzorgers zijn erg belangrijk, maar het bereik om de mantelzorgers in beeld te krijgen, is nog 

niet optimaal. In de gemeente Hellendoorn zijn er op basis van landelijke cijfers circa 2000 

mantelzorgers die een mantelzorgcompliment kunnen aanvragen. Het bundelen van krachten van de 

SVT Ov I ZINiN door het 'Samen onder de Mantel ' project, zorgt ervoor dat er meer mantelzorgers 

worden bereikt en in beeld gebracht, waardoor de gemeente hen beter kan ondersteunen en 

versterken bij hun maatschappelijke taak. De mantelzorgers gaan zo eerder gebruik maken van het 

voorliggend veld en houden langer de zorg thuis vol. 

Werkwijze project 'Samen onder de Mante ľ 

Naast de bestaande en huidige werkwijze van het mantelzorgcompliment door SVT Ov wordt er in 

2016 een grote PR campagne gevoerd om meer mantelzorgers te bereiken en in beeld te brengen. In 

deze, door ZINiN uitgevoerde PR campagne wordt de samenwerking tussen de drie partijen 

onderstreept en de gezamenlijke doelstelling uitvergroot door onder andere AO bebording in de 

gemeente Hellendoorn. Eventueel volgt er een herinneringscampagne in het najaar van 2016. 

Het mantelzorgcompliment kan net als in 2015 worden aangevraagd door het aanvraagformulier in 
te vullen. Het aanvraagformulier staat op de websites van de gemeente Hellendoorn, Stichting 
Vrijwillige Thuiszorg Overijssel en van ZINiN theater. 
De aanvraag wordt getoetst door de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel. 
De mantelzorger heeft na inschrijving en toetsing door SVT Ov recht op het voor hen bedoelde 
mantelzorgcompliment en zij maken een keuze uit het arrangement van ZINiN voor Theater /F i lm/ 
Bibliotheek t.w.v. C 60,00 of zij kiezen voor een geldbedrag van C 60,00. 

De mantelzorger,die recht heeft op een mantelzorgcompliment maakt een keuze uit: 
het ZINiN arrangement 
- een verzorgd avondje uit in ZINiN Theater met 2 personen of 
- een verzorgd avondje uit in de ZINiN Bioscoop met 4 personen of 
- een jaar lang lezen/leren in de ZINiN Bibliotheek 
een geldbedrag van C 60,00 
- bijgeschreven op zijn of haar rekening 



In vergelijk met 2015 zijn er geen extra kosten verbonden aan dit project, behalve de éénmalige post 
door ZINiN voor de uit te voeren PR Campagne groot C 1.750,00. Indien nodig wordt er een 
herinneringscampagne gehouden. De kosten hiervoor zijn C 1.000,00. 

Kostenoverzicht PR campagne 
In de PR campagne voor het mantelzorgcompliment willen we de samenwerking van de gemeente, 
de SVT Ov. en ZINiN in de gemeente Hellendoorn benadrukken en ervoor zorgen dat meer 
mantelzorgers gebruik gaan maken van het geboden mantelzorgcompliment. We gaan A0 borden 
plaatsen langs de weg in de gemeente Hellendoorn, een grote advertentie plaatsen, plaatsing in 
theaterbrochure seizoen 2016-2017 en gebruik maken van onze digitale kanalen en social media. 
Totaal voor een bedrag van C 1.750,00. 
Posters drukken op blue back papier, A0 40 stuks à C 7,50 C 300,00 
Borden en bijkomende kosten 40 stuks à C 6,25 C 250,00 
Plakken, plaatsen en ophalen borden C 200,00 
Plaatsen van advertentie C 600,00 
Ontwerpkosten van advertentie en poster C 250,00 
Ondersteunende werkzaamheden voor PR campagne, 

plaatsing in theaterbrochure, digitale en social media C 150,00 

Kostenoverzicht PR campagne najaar 2016 

Als het nodig is en in gezamenlijk overleg, gaat ZINiN in het najaar 2016 een PR campagne ter 
herinnering verzorgen. De mantelzorger wordt aangespoord om alsnog het mantelzorgcompliment 
aan te vragen. De kosten voor deze campagne bedragen C 1.000,00. 
Plaatsen en ontwerpkosten van advertentie C 750,00 
Ondersteunende werkzaamheden voor PR campagne, 
digitale en social media C 250,00 
Onderbouwing kosten ZINiN(geleverd voor een prijs van C 60,00 per compliment) 
ZINiN arrangement 
-Bezoeken van een voorstelling naar keuze (na de voorintekenperiode) in het ZINiN Theater voor 2 
personen inclusief 2 drankjes p.p. en een bittergarnituurfgem/cřcíe/cře kaartprijs voorstelling C 20,60 
gemiddelde drankprijs C2,80 en bittergarnituur C4,60) 
of 
-Bezoeken van een f i lm of f i lmhuisfi lm naar keuze in bioscoopZINema voor 4 personen inclusief 2 
drankjes en popcorn p.p. (gemiddelde kaartprijs film 4:8,00 gemiddelde drankprijs C 2,80 en popcorn 
42,50) 
of 

-Jaarabonnement ZINiN Bibliotheek en toegang to t een lezing (resp. C55,00 en gemiddeld C 7,50) 

St. Vrijwil l ige Thuiszorg Overijssel 

De mantelzorger schrijft zich in bij de SVT Ov. Zij doen de toetsing of de mantelzorger recht heeft op 

het mantelzorgcompliment. Net als in 2015 ontvangt de SVT Ov voor de uitvoering een afgesproken 

bedrag. Met indexering voor 2016 is dit C 8,50 per aangevraagd compliment. De SVT Ov verzorgt de 

verrekening van het compliment met de gemeente, op dezelfde wijze als in 2015. 

Bestaande PR activiteiten worden gehandhaafd, zoals melding op eigen sites en de site van de 

gemeente, nieuwsbrieven, MZ bulletin en melding in het Hellendoorn Journaal. 


