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Voorwoord
Dit marktonderzoek wordt uitgevoerd door drie studenten van de Stenden Hogeschool
Emmen in samenwerking met de projectgroep „Innovatiewerkplaats Healthy Lifestyle
Hospitality”. Het doel van het marktonderzoek is om beter inzicht te krijgen in de recreatie
behoeften van mantelzorgers en hun familielid of partner. Op basis van een interview met een
deskundige en enquêtes met mantelzorgers worden resultaten beschreven, conclusies
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Samenvatting
“Wat verwachten mantelzorgers en hun partners van de recreatie begeleid door medisch
zorg”?
Om deze vraag te beantwoorden wordt er onderzoek gedaan, die inzicht in de
vakantiebehoeften van mantelzorgers en hun familielid of partner met een beperking geven.
Het onderzoek is gebaseerd op een project van de projectgroep “Innovatiewerkplaats Healthy
Lifestyle Hospitality” binnen het vak ‘Marktonderzoek 1’. Deze projectgroep houdt zich bezig
met het verbeteren van het recreatieaanbod voor ouderen in combinatie met medische zorg.
Voor het project is het belangrijk te weten wat mantelzorgers en hun partners van de
recreatie, begeleid door medisch zorg, verwachten. Met het onderzoek wordt een bijdrage
geleverd aan het project van de “Innovatiewerkplaats Healthy Lifestyle Hospitality”. De
uitkomsten van het onderzoek zullen een duidelijk beeld geven van wat de mantelzorgers en
hun partners verwachten, zodat de projectgroep op deze verwachtingen kan inspelen en
verdere stappen daarop kan toepassen. Er wordt een kwalitatief exploratief interview met
met Mirjam Koel gevoerd, die bij beter thuis wonen werkt. Aanvullend wordt een onderzoek
door middel van een enquête met kwalitatieve vragen met mantelzorgers doorgevoerd.
De meestal van de respondenten zijn tussen 51 en 65 jaar of tussen 66 en 80 jaar. Bovendien
gaan alleen maar 13,6% van de ondervraagden op reis. 86,4% van hun gaan helemaal niet op
reis. 59% hebben aangegeven dat er andere redenen bestaan waarom ze niet op reis gaan.
Verder vinden 31% van de respondenten zo een reis te duur en 4,5% vinden dat er geen
passend aanbod is. 4,5% hebben aangegeven dat medisch zorg niet is gegeven. Degene die op
reis gaan, gaan voor 3 tot 5 dagen of voor 1 week en zouden er 500 tot 1000€ ervoor uitgeven.
Belangrijke aspecten op een vakantie zijn: een arts in onmiddellijke nabijheid,
toegankelijkheid, een activiteiten aanbod voor de partner of familielid en de mantelzorger
zelf, een goede prijs-/ prestatie verhouding, goede service kwaliteit, opvangmogelijkheden en
zorgpersoneel ter plekke. Verder zouden mantelzorgers graag zorg personeel tijdens vakantie
ter beschikking hebben om ze in het alledaagse leven en bij medische problemen te
ondersteunen. Activiteiten, die aangeboden zullen worden, zijn wandelen, culturele
activiteiten zoals een museum bezoeken en sociale activiteiten. Verder gaan de
ondervraagden alleen maar tijdens de zomer of tijdens de lente op vakantie. Mantelzorgers
en hun partner of familielid zijn onafhankelijk van vakantieperioden en kunnen op reis gaan

wanneer ze willen. Als vervoermiddel willen ze graag een bus en een taxi ter plekke hebben.
Met behulp van twee groepen mbo studenten van het Alfa college wordt uit gevonden welke
vakantiemogelijkheden er in Drenthe zijn en wat er voor mantelzorgers er al wordt
aangeboden. Er zijn al enige vakantiemogelijkheden met medisch begeleiding voor
mantelzorgers en hun partner in Drenthe en er is ook een aantal activiteiten dat speciaal voor
hun wordt aangeboden. Het onderzoek geeft alleen beperkt inzicht in de behoeften van
mantelzorgers omdat het aantal respondenten klein was. De projectgroep van studenten kan
op basis van het onderzoek alleen adviezen geven. Een van de adviezen is dat de projectgroep
HLH moet zorgen dat de zorgvraag duidelijk in het aanbod van de vakantie is beschreven. Een
ander advies die de projectgroep kan geven is het aanbieden van medische zorg tijdens de
vakantie. Ook zou het goed zijn als de projectgroep met hotels, vakantieparken of andere
overnachtingsmogelijkheden samenwerkt om speciale voorwaarden te creëren. Om op de
behoeften van de mantelzorgers in te spelen moeten bepaalde activiteiten zoals culturele en
sociale activiteiten ter plekke aanwezig zijn. Voor de uitvoering van deze (activiteiten) is het
innovatiewerkplaats HLH zelf verantwoordelijk.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk staat waarom het onderzoek wordt uitgevoerd, dus wat de centrale vraag is
die binnen het onderzoek moet worden beantwoord, en wat de doelstelling daarvan is.
Verder zijn alle deelvragen opgeschreven, die worden gebruikt om de centrale vraag te
beantwoorden.

1.1 Aanleiding
Het onderzoek is gebaseerd op een project van de projectgroep “Innovatiewerkplaats Healthy
Lifestyle Hospitality” binnen het vak ‘Marktonderzoek 1’. Deze projectgroep houdt zich bezig
met het verbeteren van het recreatieaanbod voor ouderen in combinatie met medische zorg.
Voor het project is het belangrijk te weten wat mantelzorgers en hun partners van de
recreatie, begeleid door medisch zorg, verwachten. Met het onderzoek wordt een bijdrage
geleverd aan het project van de “Innovatiewerkplaats Healthy Lifestyle Hospitality”. De
uitkomsten van het onderzoek zullen een duidelijk beeld geven van wat de mantelzorgers en
hun partners verwachten, zodat de projectgroep op deze verwachtingen kan inspelen en
verdere stappen daarop kan toepassen.

1.2 Doelstelling
Ouderen hebben tijdens de recreatie behoefte aan kwaliteit en service met betrekking tot
(medische) zorg, bewegen, voeding en gezondheid. De toeristensector zoekt naar nieuwe
concepten om deze ouderen goed te kunnen bedienen. Regionale organisaties uit de sectoren
horeca en toerisme krijgen regelmatig vragen van (oudere) klanten naar recreatie in
combinatie met een service op het gebied van (medische) zorg, bewegen, voeding en
gezondheid. Er bestaat meer behoefte aan een netwerk van kwaliteitsorganisaties die
gezamenlijk deze nieuwe vormen van hospitality aanbieden. Daarom wordt ten doel gesteld,
de behoefte om gezamenlijk op vakantie te gaan en wat daarvoor minimaal nodig is te
inventariseren.
In samenwerking met de projectgroep is het doel, inzicht te verkrijgen in welke mate
mantelzorgers en hun partner of familielid met een beperking behoefte hebben aan recreatie
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en gelijktijdig medisch zorg en aan welke voorwaarden zo een vakantie moet voldoen om deze
vakantie als een “geslaagde” vakantie te kunnen zien.

1.3 Probleemstelling/Centrale Vraag
Problematisch is dat de groeiende groep ouderen steeds meer behoefte heeft aan nieuwe
mogelijkheden voor toerisme, om te recreëren, de vrije tijd te besteden en te reizen maar tot
nu toe het niet duidelijk is in welke mate.
Daaruit komt de volgende vraag tot stand: Wat verwachten mantelzorgers en hun partners
van recreatie begeleid door medisch zorg?

1.4 Enquêtevragen
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om de volgende vragen te
achterhalen bij de doelgroep:
1.

Welke aspecten spelen een rol bij het kiezen van een vakantie met uw partner met
een beperking?

2.

Hoe ver zou u rijden voor een vakantie?

3.

Welke vervoersmiddelen prefereert u voor de reis?

4.

Welke activiteiten tijdens de recreatie verwacht u?

5.

In hoeverre zal de medisch zorg een rol spelen?

6.

Met hoeveel personen gaat u op reis?

7.

Hoe lang gaat u op reis?

8.

Hoeveel geld zou u uitgeven voor een vakantie?

9.

Welke seizoen in het jaar prefereert u voor een reis?

10.

Aan welke eisen moet een vakantie voldoen, om deze als “geslaagd” te beschouwen?

11.

Hoe belangrijk zijn de volgende aspecten voor u als u op reis gaat?
a)

Een arts in onmiddellijke nabijheid
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b)

Toegankelijkheid

c)

Activiteitenaanbod voor mensen met een beperking

1.5.Opbouw rapport
Het rapport is zodanig opgebouwd, dat er een logische volgorde van de inleiding tot de conclusies
ontstaat. Het rapport begint met de inleiding. Daarin wordt verklaard wat met het marktonderzoek
wordt bereikt en wat het doel van de enquête is. Verder worden de methoden van het onderzoek
voorgesteld, dus wie de doelgroep is en op welke wijze de gegevens verzameld worden. Daarna zijn
de resultaten van het onderzoek beschreven. Ten laatste worden conclusies op basis van de
verzamelde gegevens getrokken en aanbevelingen voor het Innovatiewerkplaats HLH gegeven.
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2. Onderzoeksmethoden
Dit hoofdstuk gaat over de methode die voor het onderzoek wordt gebruikt. Eerst wordt de
marktonderzoek doelgroep bepaald, daarna wordt de verzameling van gegevens
beschreven. Dit hoofdstuk sluit af met de meetniveaus van het onderzoek.

2.1 Marktonderzoek doelgroep
De marktonderzoek doelgroep bestaat uit mantelzorgers en hun partners of familieleden met
een beperking die woonachtig in Drenthe, Nederland zijn. Deze mantelzorgers worden naar
afspraak met de opdrachtgever Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV betrokken. Het precieze aantal
mantelzorgers is niet bekend omdat het bedrijf nog geen vaste klantenbestand van
mantelzorgers heeft. Het bedrijf bevindt zich nog in de introductiefase op het gebied van
mantelzorgers.
Het onderzoek is gebaseerd op het bestand van mantelzorgers die door van Beter Thuis
Wonen Thuiszorg BV beschikbaar zijn. Daarom wordt met Mirjam Koel, medewerker bij BTW,
een interview gehouden.

2.2 Gegevensverzameling
Er wordt een kwalitatief exploratief interview met Mirjam Koel gevoerd, die bij beter thuis
wonen werkt. Aanvullend wordt een onderzoek door middel van een enquête met
kwalitatieve vragen met mantelzorgers uitgevoerd. Mirjam Koel heeft al een netwerk van
mantelzorgers, aan wie zij de enquête kan sturen, dus is het een populatieonderzoek. Alle
contacten worden betrokken in het onderzoek.
Naast field research wordt er nog een stuk deskresearch gedaan. Dit wordt uitgevoerd door
mbo studenten. Het doel van het deskresearch is om in kaart te brengen hoeveel vakantie
mogelijkheden er voor deze doelgroep in Drenthe zijn, om samen vakantie te kunnen vieren.
Verder zal worden uitgezocht, wie gebruik maakt van deze locaties en in welke periodes van
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het jaar. Daarmee wordt een beeld van de doelgroepen en de accommodaties geschetst waar
ze gebruik van maken en wanneer.

Onnauwkeurigheidsmarge
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De berekening van de onnauwkeurigheidsmarge toont aan dat de resultaten van het
onderzoek met ~10,68% kunnen afwijken en dus onnauwkeurig kunnen zijn. Dus de resultaten
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van het kwantitatieve onderzoek zijn niet representatief voor de gehele populatie en geven
slechts een indicatie.

2.3 Meetniveaus/verwerking en analysemethoden
Er worden zowel nominale als ook ordinale meetniveaus gebruikt, omdat de ondervraagden
bij voorbeeld naar hun geslacht worden gevraagd. Door middel van ordinale gegevens wordt
er ook een beter inzicht in hun opinies gekregen.
De uitkomst van het interview met Mirjam Koel wordt beschrijvend weergegeven. Via het
programma SPSS worden de vragenlijsten kwantitatief geanalyseerd en de resultaten
geëvalueerd. Verder wordt de informatie uit het deskresearch geanalyseerd en samengevat
weergegeven.
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3.Resultaten desk research
Het deskresearch is van belang om achtergrondinformatie over vakantiemogelijkheden en een
beeld van het potentiaal van de regio Drenthe voor de onderzoeksdoelgroep te krijgen.
Volgende vragen werden daarbij onderzoekt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hoe veel vakantie mogelijkheden zijn er algemeen in Drenthe?
Welke soorten van vakantie mogelijkheden zijn er al (b.v. Center Parcs, pensioenen,
etc.)?
Wie maakt gebruik van deze vakantie mogelijkheden in Drenthe (buitenlandse
mensen/ binnenlandse mensen die niet ver weg kunnen rijden voor vakantie, etc.)?
In welke periode van het jaar zijn er de meeste vakantiereizigers in Drenthe?
Hoe lang gaan vakantiereizigers op vakantie?
Hoe veel geld geven vakantiereizigers voor een vakantie uit? (prijs per persoon per
week)
Hoe veel vakantie mogelijkheden voor mantelzorgers en hun partners bestaan er in
Drenthe?
In welke periode van het jaar gaan mantelzorgers met hun partners of familieleden
op vakantie?
Hoe veel vakantie mogelijkheden zijn in Drenthe, waar medische zorg een rol speelt?
Welke activiteiten worden er aangeboden voor mantelzorgers en hun partners of
familieleden tijdens de recreatie?

Er worden een aantal routes van fietstoeren op de website fietsendrenthe.nl gevonden. Op
deze website zijn alle informatie geplaatst, die nodig zijn om een leuke fietsvakantie te
ondernemen. Verder werkt de gehele provincie Drenthe aan het uitbouwen van nieuwe
fietsknooppuntensystemen, waardoor een fietsvakantie in Drenthe nog attractiever wordt.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er nu al veel verschillende mogelijkheden zijn
om vakantie te vieren. Er zijn verschillende Center Parcs in de omgeving van Emmen en veel
kleinere vakantieparken. Ook worden veel fietsvakanties aangeboden. Voor mantelzorgers en
hun partners of familieleden zou een fietsvakantie niet toepasbaar zijn. De enquête laat al
zien dat niemand van de respondenten wil fietsen tijdens de vakantie.
Een interessante website is www.zorgvakanties.nl. Daar kunnen verschillende soorten
zorgvakanties worden gevonden. Ook voor senioren of voor mensen die zorg tijdens vakantie
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nodig hebben zijn er veel mogelijkheden te vinden. Op de website van zorgvakanties.nl
bestaat de mogelijkheid uit een aantal goede zorgvakanties de beste te selecteren.
Voorbeelden van deze vakanties zijn An de Wieke, De Koekoeksklok en RP Care- Vakanties met
Zorg.
Ook biedt Drenthe een goede mogelijkheid om de natuur beter te leren kennen. Kamperen is
voor veel vakantiereizigers een soort van avontuur. Er zijn meer dan 10 campings in de regio
Drenthe beschikbaar om te ontrusten en van de natuur te genieten. Ook biedt Drenthe veel
vakantieparken aan, bijvoorbeeld de Huttenheugte, Hunzedal en het vakantiepark
Westerbergen.
Voor mantelzorgers is camping niet geschikt, omdat bij de camping bepaalde hulpmiddelen
voor mensen met een beperking ontbreken.
Er komen mensen uit Duitsland en België naar Emmen om vakantie te houden, omdat de grens
niet ver weg is. Opvallend is dat meer oudere mensen graag vakantie houden in Emmen en de
omgeving. Drenthe biedt de mogelijkheid voor ontspanning en rust en dat is voor
mantelzorgers en hun partners of familieleden heel geschikt. Volgens de enquête zijn culturele
activiteiten van belang tijdens de vakantie. Drenthe biedt deze culturele activiteiten in
hoeveelheden. Een andere uitkomst van het onderzoek van de mbo studenten is dat
buitenlandse personen vaak vijf nachten in Drenthe verblijven. De projectgroep kan hun
aanbod daarop aanpassen.
Andere vragen zijn gericht op mantelzorgers en hun partners of familieleden. Er werd
uitgevonden hoe veel vakantiemogelijkheden er voor mantelzorgers en hun partners in
Drenthe bestaan en hoe veel vakantie mogelijkheden met medisch zorg er in Drenthe zijn.
Verder gaan mantelzorgers met hun partner of famililid het liefst in de zomer op vakantie.
In de bijlage is een lijst te vinden met vakantiemogelijkheden die van toepassing zijn voor
mantelzorgers en hun partners of familieleden. Ook is er een lijst met vakantiemogelijkheden
waarbij medisch zorg een rol speelt.
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De meeste mantelzorgers gaan tussen maart en oktober op reis. Voor mantelzorgers en hun
partners of familieleden worden verschillende activiteiten aangeboden. Van culinaire uitjes
over verschillende culturele uitjes naar groepsuitjes is er alles te vinden.
Een uitgebreide uitwerking van de vragen is in de bijlage te vinden.
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4. Resultaten Fieldresearch
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het interview met mevrouw Mijram Koel, coördinator

van Beter Thuis Wonen Thuiszorg BV, en de resultaten van de doorgevoerde enquête
weergegeven.

4.1. Uitslag interview
Deze paragraafgeeft kort de inhoud weer van hetinterview met een vakkundig persoon uit de
thuiszorg branche.

Om een beter inzicht te krijgen in de wereld van thuiszorg is een interview met een
medewerker van Beter Thuis Wonen gevoerd (BTW). Mirjam Koel, coördinator van het
technisch team/project-leider van de BTW academie werkt sinds twee jaren in Hoogeveen.
Beter Thuis Wonen heeft tot nu toe nog geen klantenbestand van mantelzorgers. Het beleid
van mantelzorgers is in ontwikkeling. Wat mantelzorgers van BTW verwachten zijn
ondersteuning en begeleiding in zorg. Omdat BTW nog geen klantenbestand van mantelzorger
heeft, was het niet mogelijk voor mevrouw Koel om de behoeften die mantelzorgers tijdens
vakantie hebben te benoemen. Verder zei ze dat het afhankelijk van het bestaande budget is
of mantelzorgers op vakantie gaan of niet. Mensen die ouder dan 70 jaar zijn hebben minder
belang in vakantie, maar jongeren hebben meer belang. In Drenthe bestaan er ook al een
aantal vakantiemogelijkheden zoals het Parc Sandur, de Center Parc of camping. Het bedrijf
BTW biedt ook zorg aan voor mensen die niet uit Drenthe komen en vakantie in de regio willen
vieren.
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4.2 Uitslag enquête
In deze paragraafworden de uitkomsten van de enquête weer gegeven. Met behulp van
grafieken worden de resultaten figuurlijk verduidelijkt. Er worden nog geen adviezen
gegeven of conclusies getrokken.
De volgende analyse is gebaseerd op 22 ingevulde enquêtes van mantelzorgers.
1. Wat is uw geslacht?

De grafiek geeft het aandeel mannen en vrouwen weer, die aan de enquête hebben
deelgenomen. In het algemeen kan men zien, dat meer vrouwen dan mannen aan de enquête
hebben meegedaan. Van de 22 respondenten zijn meer dan de helft vrouwelijk en de rest
mannelijk.
2. Wat is uw leeftijd?
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Het diagram laat zien hoe de leeftijdsverdeling van de respondenten eruit ziet. Meer dan de
helft van de respondenten zijn tussen 51 en 65 jaar en tussen 66 en 80 jaar. Alleen een klein
aandeel is ouder dan 80 jaar. Het aandeel respondenten, die jonger dan 35 zijn en tussen 36
en 50 zijn maken geen aanzienlijk deel uit van de respons.

3a. Gaat u met uw partner/familielid met een beperking op reis?

De grafiek beeld af of de respondenten met een partner/familielid met een beperking op reis
gaan of niet. Een heel groot aandeel gaat niet op reis en alleen een klein aandeel gaat op
reis.
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3b. Als nee, waarom niet?

De uitkomst van de derde vraag laat zien, dat een groot aandeel van de respondenten niet op
reis gaan. Dus is het belangrijk te weten waarom ze dat niet doen. De grafiek geeft de
antwoorden op deze vraag weer. Meer dan de helft van de respondenten geven andere reden
aan waarom ze niet op reis gaan. Een derde vindt het te duur en voor de rest is er geen passend
aanbod of de medische zorg is niet gegeven.
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De komende vragen zijn alleen beantwoord door de respondenten die hebben aangegeven
wel op vakantie te gaan.

4.Welke aspecten spelen een rol bij het kiezen van een vakantie met uw partner? Geef aan
hoe belangrijk u de volgende aspecten vindt.

De grafiek laat zien hoe belangrijk de respondenten de verschillende aspecten vinden. In het
algemeen kan men zien dat de respondenten alle aspecten belangrijk of heel belangrijk
vinden.
Het aspect “Een arts in onmiddellijke nabijheid“ is voor meer dan de helft belangrijk. De
overige respondenten vinden dit aspect heel belangrijk.
Het aspect “Toegankelijkheid” vinden ook veel respondenten belangrijk. De rest vindt dit
aspect heel belangrijk.
Voor meer dan de helft is het ook belangrijk dat er een activiteiten aanbod voor de
partner/familielid bestaat. Voor de rest is dit aspect heel belangrijk.
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Bij het activiteitenaanbod voor de mantelzorgers zelf zijn de respondenten met elkaar eens.
Alle respondenten vinden het belangrijk dat er een activiteitenaanbod voor de mantelzorgers
bestaat.
Ook de prijs/prestatie verhouding is een belangrijk aspect voor de respondenten. Alle
respondenten hebben deze vraag met “belangrijk” beantwoord.
Ook het aspect “Service kwaliteit“ is voor veel respondenten van belang. De overige
respondenten vinden dit aspect heel belangrijk.
Bij het aspect “opvangmogelijkheden” zijn de respondenten weer met elkaar eens. Voor alle
respondenten is het heel belangrijk dat er opvangmogelijkheden bestaan.
Voor een derde is het belangrijk dat er zorgpersoneel ter plekke is. Ook vindt het een derde
van de respondenten heel belangrijk. De overige respondenten zijn neutraal en hebben
daarover geen mening.

5. Waarbij heeft u zorg personeel tijdens vakantie nodig? (meerdere antwoorden mogelijk)

Deze vraag is een meerkeuzevraag dus konden de respondenten uit meerdere
antwoordmogelijkheden kiezen.
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Blijkens de enquête hebben mantelzorgers zorg-personeel tijdens vakantie nodig bij medische
problemen en als ondersteuning in het alledaagse leven. Voor activiteiten buitenshuis is er
helemaal geen hulp van zorg personeel nodig.
6. Met hoeveel personen gaat u op meestal reis?

De bovenstaande vraag hebben alleen maar respondenten ingevuld die wel op vakantie gaan.
Het diagram toont met hoeveel personen mantelzorgers en hun partner op reis gaan. Zoals in
het diagram te zien is, gaan meer dan de helft van de respondenten het liefst in tweetallen op
reis. De rest van de respondenten gaat met mensen 3 tot 5 op reis.

7. Hoe lang gaat u op reis en hoe vaak? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Het diagram toont hoe lang en hoe vaak de ondervraagden op reis gaan. Degene die 1 keer
per jaar op reis gaan, gaan voor 3 tot 5 dagen, een midweek of voor 1 week. Degene die 2
keer per jaar op reis gaan, gaan ook voor 1 weekje.
8. Hoeveel geld zou u uitgeven voor een vakantie? (prijs per persoon)
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De ondervraagden, die 1 week op vakantie gaan, zouden 500-1000€ per persoon uitgeven.
Degene, die 3 tot 5 dagen op vakantie gaan, zouden ook 500-1000€ per persoon uitgeven.

9. Hoe ver zou u rijden voor een vakantie?
Deze vraag wordt door vier respondenten ingevuld omdat een respondent twee antwoorden heeft
aangegeven.
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Het diagram toont dat de helft van de ondervraagden 100-500 km voor een vakantie zouden
rijden. De andere helft zou meer dan 500 km voor een vakantie rijden.

10 a. Welke seizoen prefereert u voor een reis?
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De grafiek laat zien in welke seizoen de respondenten graag op reis gaan. De helft van de
respondenten prefereert de zomer om op reis te gaan. De andere helft is opgesplitst in 1/4
lente en 1/4 winter. De herfst prefereert niemand van de respondenten.

10 b. Bent u gebonden aan vakantieperiodes?

De uitkomst van deze vraag toont dat 100% van de respondenten niet aan vakantieperiodes
gebonden zijn.
11. Wat voor activiteiten zouden worden aangeboden tijdens de vakantie?
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De respondenten konden de volgende activiteiten kiezen die tijdens de vakantie zouden
worden aangeboden: wandelen, fietsen, zwemmen, stappen/cafébezoek, uit eten gaan,
culturele activiteiten (museum), sociale activiteiten (spelletjes, discussieprogramma’s).
Daarbij konden de respondenten meerdere antwoorden kiezen. Ook konden ze een
onderscheid maken tussen de activiteiten voor mantelzorgers en voor partners of
familieleden.
De volgende activiteiten vonden de respondenten belangrijk voor mantelzorgers maar ook
voor partners en familieleden en zouden worden aangeboden tijdens vakantie: wandelen,
culturele activiteiten zoals een museum bezoeken en sociale activiteiten. Activiteiten die
minder belangrijk zijn tijdens een vakantie zijn fietsen, zwemmen en stappen/cafébezoek.

12. Welke vervoermiddelen moeten ter plekke aanwezig zijn, om b.v. naar de activiteiten te
gaan?
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De grafiek laat zien dat voor meer dan de helft van de respondenten de bus een belangrijk
vervoermiddel is. De rest vindt dat een taxi ter plekke aanwezig moet zijn om b.v. naar de
activiteiten te komen. Een huurauto, de trein, de fiets en een shuttle service zijn niet van
belang als een vervoermiddel tijdens vakantie.
13. Hoe boekt u een reis?

De
respondenten boeken een reis via het reisbureau, via het internet en telefonisch in gelijke
delen. Evenveel respondenten boeken een reis via het reisbureau, via het internet en
telefonisch.
14. In welke fase komt de zorgvraag in het boekingsproces naar voren?
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Voor veel respondenten komt de zorgvraag tijdens het boeken naar voren. De overige
respondenten overleggen over de zorgvraag voor het boekingsproces. Na het boeken overlegt
niemand over de zorgvraag tijdens de vakantie.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Er opvolgend worden conclusies getrokken en adviezen voor de projectgroep HLH gegeven.
Uit het onderzoek blijkt dat niet veel mantelzorgers met hun partner of familielid op reis gaan.
Enkel drie van de 22 respondenten hebben aangegeven dat ze met hun partner of familielid
op reis gaan. Dit heeft verschillende redenen. De redenen zijn “geen passend aanbod”,
“medische zorg is niet gegeven” of dat een vakantie “te duur” is. Om de redenen moet de
projectgroep Innovatiewerkplaats actief op de behoeften van de mantelzorgers en hun
partners/familieleden inspelen. De projectgroep moet ervoor zorgen dat er een passend
aanbod voor hun bestaat. Om een passend aanbod voor de potentiële klanten te kunnen
genereren, moeten volgende aspecten tijdens de vakantie ter beschikking zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een arts in onmiddellijke nabijheid
Toegankelijkheid tot alle faciliteiten
Activiteitenaanbod voor de partner en de familielid
Prijs/prestatieverhouding
Servicekwaliteit
Opvangmogelijkheden
Zorgpersoneel ter plekke

De medische zorg speelt voor de mantelzorgers een belangrijke rol tijdens de vakantie. Voor
de mantelzorgers is het belangrijk dat er zorgpersoneel ter plekke is als er medische
problemen zijn en ter ondersteuning in het alledaagse leven. Om dit te kunnen realiseren kan
de projectgroep Innovatiewerkplaats met thuiszorgorganisaties in Drenthe samen werken.
Mantelzorgers gaan meestal in tweetallen op reis en met een gemiddelde duur van een week.
Voor zo een vakantie geven mantelzorgers gemiddeld 500-1000€ uit. Niemand van de
respondenten is gebonden aan vakantieperiodes, wat een vakantie tijdens de lente of de
zomer mogelijk maakt. Voor een vakantie zouden mantelzorgers en hun partner/familielid
meer dan 100 km rijden. Volgens het onderzoek zou er een bepaald activiteitenaanbod tijdens
de vakantie zowel voor de mantelzorger als ook voor de partner/familielid bestaan. Op deze
behoeften moet de projectgroep Innovatiewerkplaats inspelen en activiteiten zoals wandelen
en een museumbezoek aanbieden. Om aan de activiteiten te kunnen deelnemen, verwachten
de respondenten een taxi of een bus. De andere zijn niet geschikt voor de mantelzorgers om
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naar een bepaalde activiteit te komen. Voor de projectgroep Innovatiewerkplaats is het van
belang dat alle belangrijke informatie over de vakantie in het internet ter beschikking staat.
Ook moet de mogelijkheid bestaan om via telefoon of een reisbureau te boeken.
Het is belangrijk voor de projectgroep HLH is dat er duidelijk wordt neergezet in hoeverre zorg
aanwezig is tijdens de vakantie. Mensen willen zeker zijn dat alles ter plekke is goed geregeld
en dat er geen problemen optreden.
Mantelzorgers die hun vakantie via het internet boeken, zouden graag informatie vinden over
de zorg tijdens de vakantie op de website van de aanbieder. Mensen informeren zich graag
over de accomodaties en de faciliteiten daarvan voordat ze een reis boeken.
Ook is het van belang voor de projectgroep dat een reis via het internet kan worden geboekt
maar ook telefonisch. Bovendien zal het een positieve indruk geven als er op de website van
de vakantiemogelijkheid voor mantelzorgers ook fotos zijn van de accomodaties en er
mogelijke activiteiten te zien zijn.
Via de telefoon kunnen vragen over zorg worden beantwoord door het goed informeerde
personeel. Zeker moeten ook vragen die via een e-mail naar de aanbieder worden gestuurd,
beantwoord worden. Als mensen een duidelijke en professioneel antwoord krijgen op hun
vraag, voelen ze zich gelijk beter en ook op een wijze ondersteund.
Samenvattend kan men zeggen dat de projectgroep Innovatiewerkplaats een realistische kans
heeft om het recreatieaanbod voor mantelzorgers en hun partner of familielid in combinatie
met medische zorg aan te passen en uit te breiden. Er bestaat al een aantal
vakantiemogelijkheden in Drenthe waar medisch zorg een rol speelt, maar dit moet verder
bekend worden gemaakt via het internet of via reisbureaus.
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6. Bijlagen
Interview vragenlijst
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Geef een klein introductie over u en uw functie binnen Beter Thuis Wonen.
Hoe ziet ondersteuning van Beter Thuis Wonen voor mantelzorgers eruit?
Hoe groot is uw klantenbestand van mantelzorgers?
a)

Welke behoeften hebben mantelzorgers en hun partner of familielid aan
BTW?
b)
Welke behoeften hebben mantelzorgers en hun partner of familielid als ze op
vakantie gaan?
Hoe vaak gaan BTW-mantelzorgers en hun partner of familielid op vakantie? (harde
cijfers)
Hoe lang zijn ze op reis? (harde cijfers)
Kunt u vakantiemogelijkheden voor mantelzorgers in Drenthe noemen?
Biedt Beter Thuis Wonen zorg aan voor mensen (die niet uit Drenthe komen), die
vakantie in de regio willen vieren?

Uitslag interview
Interview met Beter Thuis Wonen Thuiszorg
interviewer:
geïnterviewde:

L.Hüsemann, L.Lammerding, S.Schmidt
Mirjam Koel

1. Geef een klein introductie over u en uw functie binnen Beter Thuis Wonen.
- Functie Mirjam Koel: Coördineren van het technisch team, projectleider van de
btw academie
- BTW: 800 medewerkers op 12 verschillende plekken
- Sinds twee jaren in Hoogeveen (hoofdkantoor)
- Alleen een klein management aanwezig (een financieel en een technisch
directeur)
2. Hoe ziet ondersteuning van Beter Thuis Wonen voor mantelzorgers eruit?
- Beleid van mantelzorgers is in ontwikkeling
- Nog niet gestructureerd en implementeert
- Btw ondersteunt als mantelzorgers zijn overbelast
3. Hoe groot is uw klantenbestand van mantelzorgers?
- Er is nog geen klantenbestand van mantelzorgers
- Pluriform als klantenbestand
4.
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a) Welke behoeften hebben mantelzorgers en hun partner of familielid aan BTW?
- ondersteuning in zorg en begeleiding
- begeleidingstaak insturen
- afhankelijk van mate van belasting
b) Welke behoeften hebben mantelzorgers en hun partner of familielid als ze op
vakantie gaan?
- Daarover heeft zij geen informatie
5. Hoe vaak gaan BTW mantelzorgers en hun partner of familielid op vakantie? (harde
cijfers)
- Geen harde cijfers
- Afhankelijk van budget  als de ziekenkas niet ondersteund, kunnen sommige
alleen 1 keer of minder per jaar vakantie vieren
6. Hoe lang zijn ze op reis? (harde cijfers)
- Afhankelijk van zorg en budget
- Vanaf 70 minder belang in vakantie
- Jongeren hebben meer belang
7. Kunt u vakantiemogelijkheden voor mantelzorgers in Drenthe noemen?
- Parc Sandur
- Center Parc
- Camping
8. Biedt Beter Thuis Wonen zorg aan voor mensen (die niet uit Drenthe komen), die
vakantie in de regio willen vieren?
- Ja, dat doet btw
- Mensen vragen eerst bij hun eigen thuiszorgorganisatie aan en die nemen verder
contact met btw op
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Enquête
Enquête
Geachte mantelzorgers,
We zijn drie studenten van de Stenden Hogeschool en werken samen met de Innovatiewerkplaats
Healthy Lifestyle Hospitality. We willen met deze enquête te weten komen wat de verwachtingen
van mantelzorgers en hun partner of familielid met betrekking tot recreatie begeleid door medisch
zorg zijn.
De antwoorden zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze enquête zou invullen. Alvast bedankt!

1.

Wat is uw geslacht?

2.

Wat is uw leeftijd?

Vrouwelijk

Mannelijk

< 35
36-50
51-65
66-80
> 80

3.
a) Gaat u met uw partner/familielid met een beperking op reis? Ja
b) Als nee, waarom niet?

Nee

Te duur
Geen passend aanbod
Medische zorg is niet gegeven
Andere reden

Als met “nee” beantwoord, hoeven de volgende vragen niet verder worden ingevuld!
Dank voor uw medewerking!
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4.

Welke aspecten spelen een rol bij het kiezen van een vakantie met uw partner? Geef aan hoe
belangrijk u de volgende aspecten vindt.

Heel
onbelangrijk

Onbelangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel
belangrijk

Een arts in
onmiddellijke nabijheid

Toegankelijkheid

Activiteitenaanbod voor
partner

Activiteitenaanbod voor
uzelf

Prijs/prestatie
verhouding

Service kwaliteit

“opvangmogelijkheden”

Zorg personeel ter
plekke
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5.

Waarbij heeft u zorg personeel tijdens vakantie nodig? (meerdere antwoorden mogelijk)

bij medische problemen
bij ondersteuning in het alledaagse leven
bij activiteiten buitenshuis

6.

Met hoeveel personen gaat u op meestal reis?

In tweetallen
3-5
>5

7.

Hoe lang gaat u op reis en hoe vaak? (meerdere antwoorden mogelijk)
1x per jaar

3-5 dagen

2xper jaar

meer dan 2x perjaar

midweek
weekendje

1 week
2 weken
>2 weken

8.

Hoeveel geld zou u uitgeven voor een vakantie? (prijs per persoon)
<500€

500-1000€

>1000€

3-5 dagen
1 week
2 weken
>2 weken
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9.

Hoe ver zou u rijden voor een vakantie?

<100 km
100-500 km
>500 km

10.
a) Welke seizoen prefereert u voor een reis?

Lente

Zomer

Herfst

Winter

b) Bent u gebonden aan vakantieperiodes?

Ja

11.

Nee

Wat voor activiteiten zouden worden aangeboden tijdens de vakantie? (meerdere
antwoorden mogelijk)

voor mantelzorgers:

voor partners/familielid:

wandelen
fietsen
zwemmen
Stappen/cafébezoek
uit eten gaan
culturele activiteiten (museum)
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sociale activiteiten
( spelletjes, discussieprogramma´s)

12.

Welke vervoermiddelen moeten ter plekke aanwezig zijn, om b.v.naar de activiteiten te
gaan? (meerdere antwoorden mogelijk)

Huurauto
Bus
Trein
Fiets
Taxi
Shuttleservice

13.

Hoe boekt u een reis? (meerdere antwoorden mogelijk)

Reisbureau
Internet
Telefonisch

14.

In welke fase komt de zorgvraag in het boekingsproces naar voren?
Voor het boeken
Tijdens het boeken
Na het boeken
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Opdracht voor mbo studenten
Groep 1: Dit is de groep van Dylan Schulte en deze gaat algemene vragen uitzoeken. Dit zijn
de volgende:
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hoe veel vakantie mogelijkheden zijn er algemeen in Drenthe?
Welke soorten van vakantie mogelijkheden zijn er al (b.v. Center Parcs, pensioenen,
etc.)?
Wie maakt gebruik van deze vakantie mogelijkheden in Drenthe (buitenlandse
mensen/ binnenlandse mensen die niet ver weg kunnen rijden voor vakantie, etc.)?
In welke periode van het jaar zijn er de meeste vakantiereizigers in Drenthe?
Hoe lang gaan vakantiereizigers op vakantie?
Hoe veel geld geven vakantiereizigers voor een vakantie uit? (prijs per persoon per
week)

Groep 2: Dit is de groep van Kevin Prent en deze gaat specifieke vragen over mantelzorgers
uitzoeken. Dit zijn de volgende:
1.
2.
3.
4.

Hoe veel vakantie mogelijkheden voor mantelzorgers en hun partners bestaan er in
Drenthe?
In welke periode van het jaar gaan mantelzorgers met hun partners of familieleden
op vakantie?
Hoe veel vakantie mogelijkheden zijn in Drenthe, waar medische zorg een rol speelt?
Welke activiteiten worden er aangeboden voor mantelzorgers en hun partners of
familieleden tijdens de recreatie?

Graag vinden we eerste onderzoeksresultaten in de volgende Dropbox map:
https://www.dropbox.com/sh/0hiki4x91gpaagd/vjPDBx9I2c
Uiterlijk woensdag, 18 december zouden we graag willen dat jullie de uitkomsten van de
vragen in de Dropbox uploaden!
Als er vragen zijn, horen we het graag. We proberen zo snel mogelijk op de mail te
antwoorden!
We zijn benieuwd naar jullie uitwerkingen! 
Lena, Lisa en Svenja
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Uitwerkingen van mbo studenten van het Alfa college

Groep 1:
Welke verschillende vakantiemogelijkheden zijn er in Drenthe?

1.

Fietsvakantie’s

2.

Zorgvakantie’s

3.

Natuur vakantie’s

4.

Vakantieparken
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Fiets vakanties
op de website www.fietsendrenthe.nl kun je bekende en leuke route’s selecteren om te
fietsen, hieronder een aantal voorbeelden.

Kolderveen (ANWB bewegwijzerd)
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Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is km
de Klokkenstoel (Nijeveen) of de Top Giethoorn
Echtener (ANWB bewegwijzerd)
Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is 36
km
het NS-station in Hoogeveen, Huis met de Belle of de kerk in het centrum van
Zuidwolde.
Heerlijkheid Ruinen (ANWB bewegwijzerd)
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Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is km
het huis met de Belle of de brink in Ruinen.
Dwingelderveld (ANWB bewegwijzerd)
Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is 45
km
het bezoekerscentrum Natuurmonumenten in Ruinen of de brink in Dwingeloo of
Ruinen
Drents-Friese Woudroute (ANWB bewegwijzerd)
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Startpunt:De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is km
het bezoekerscentrum 'Drents-Friese Wold' of de TIP in Diever of Appelscha.
Reestdal (ANWB bewegwijzerd)
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Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is km
de Wijk of het centrum van IJhorst.
Emmelkamp (ANWB bewegwijzerd)
De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is de markt
in Coevorden, de Ja-knikker in Schoonebeek of de TOP Emlichheim.
Havelterberg (ANWB bewegwijzerd)

51
km
54
km
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Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is
het NS-station in Meppel.
Weldadigheid EKO-boerderijen (ANWB bewegwijzerd)

56
Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is km
Vledder.
Arnica (ANWB bewegwijzerd)

60
Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is km
Gees.
10-Dorpen (ANWB bewegwijzerd)
66
Startpunt: De route kan op elk desgewenst punt gestart worden. Een goed startpunt is
bij de TOP Hollandscheveld, Marten Kuilerweg 47, 7913 XG, Hollandscheveld of het NS km
station Hoogeveen.

"Op fietse" is Drenthe op z'n mooist. Fietsprovincie Drenthe heeft veel te bieden en is
vreselijk mooi om te ontdekken!
Deze site helpt je bij het vinden van de mooiste fietsroutes, accommodaties en
bezienswaardigheden die de provincie Drenthe rijk is. Ook vind je hier alle informatie die je
verder nodig hebt om een geslaagde fietstocht te ondernemen.
Het fietsgemak in Drenthe wordt uitgebreid! In de gehele provincie Drenthe ligt een
nieuw fietsknooppuntensysteem, waardoor het mogelijk is zelf je route en afstand te
bepalen. Zonder kaart kun je zo heel Drenthe ontdekken.

Zorg vakanties

Op de site www.zorgvakanties.nl kun je eenvoudig een aantal goede zorgvakanties
selecteren!

An de Wieke
U wilt op vakantie maar u, uw partner of een van uw gezinsleden heeft zorg nodig. Moeilijk?
Nee hoor, niet bij 'An de Wieke'. 'An de Wieke' is een luxe kleinschalige rolstoel
toegankelijke appartementen boerderij in Midden Drenthe.
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http://www.andewieke.nl

De Koekoeksklok
De Koekoeksklok is een Hotelboerderij in Drenthe waarbij het mogelijk is om individueel of
met een groep op vakantie te gaan. Van de 8 kamers zijn 4 aangepast en toegankelijk voor
rolstoelen.
http://www.dekoekoeksklok.nl

Reisburo vakantie een zorg
Elke vakantie begint met een droom en deze droom moet in vervulling kunnen gaan, dat is
ons doel.
http://www.reisburovakantieenzorg.nl

Zorgvrij Vakanties
Wilt u met partner, gezin, familie en/of vrienden op vakantie en u zoekt een geschikte
accommodatie? Bij ons vindt u zorghotels, appartementen, villa's, vakantiewoningen en
bungalowparken. Alle door ons aangeboden accommodaties zijn rolstoelvriendelijk.
http://www.zorgvrijvakanties.nl

Buitengewoon Reizen
Wij bieden rolstoelaangepaste accommodaties in combinatie met het vervoer (vlucht + taxi),
geschikte hulpmiddelen en professionele verzorging en/of verpleging. Een combinatie die
werkt!
http://www.buitengewoonreizen.nl

RP Care - vakanties met zorg
Door de realisering van speciale voorzieningen op een aantal vakantieparken en door nauw
samen te werken met (para)medische instellingen en doelgroepgerichte organisaties, wordt
er alles aan gedaan om mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een zo plezierig
mogelijk verblijf aan te bieden.
http://www.rpcare.nl
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Natuur vakantie’s

Op www.drenthecampings.nl kunt u erg veel campings vinden die gevestigd zijn in de natuur
die het mooie Drenthe u bied, u kunt hier mooi wandelen door bosroute’s en de vele
rivieren die Drenthe u bied.

Even bijkomen van alle drukte van de dagelijkse bezigheden, dat kan in Drenthe. De Drenthe
Campings hebben u een hoop te bieden op gebied van rust, natuur en vooral ontspanning.
Boek een vakantie in Drenthe en ervaar zelf de ontspanning van de rust en natuur!
Hieronder een aantal voorbeelden van campings in het mooie Drenthe.

Camping De Lente van Drenthe
Camping de Reeënwissel
Camping de Norgerberg
Landgoed 't Wildryck
Recreatie Centrum Ronostrand
Camping Torentjeshoek
Camping Jelly's Hoeve
Camping de Weyert
Camping het Zwanemeer
Camping de Berken
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Vakantiepark de Wiltzangh
Kampeerterrein de Vledders
Boscamping Langeloërduinen

Vakantieparken
Drenthe heeft vele vakantieparken in zijn provincie, hieronder zal ik een aantal mooie luxe
parken noemen die een goede naamsbekendheid hebben.

De Huttenheugte
www.centerparcs.nl
Witterzomer
www.witterzomer.nl
Vakantiepark Westerbergen
www.westerbergen.nl
Vakantiepark Het Timmerholt
www.timmerholt.nl
Vakantiepark Diana Heide
www.dianaheide.nl
Hunzedal
www.hunzedal.nl
Landgoed Hunzebergen
www.landgoedhunzebergen-exloo.nl
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Wie maakt gebruik van deze vakantie mogelijkheden in Drenthe (buitenlandse mensen/
binnenlandse mensen die niet ver weg kunnen rijden voor vakantie, etc.)

Allerlei leeftijdscategorieën en groepen mensen gaan op vakantie in Drenthe, behalve bij
jongeren is het niet heel erg bekend. Verder komen buitenlandse mensen niet echt van
veraf, het meeste wat buitenlandse toeristen zijn komt uit Duitsland omdat het dicht bij de
grens is. De andere buitenlandse toeristen komen uit België, er zijn niet echt veel toeristen
die van heel ver komen om op vakantie te gaan in Drenthe.
Vooral mensen die van een fijne mix van pure rust en zelfontspanning willen komen op
vakantie naar Drenthe, vaak zijn dat mensen die van ver af komen om van alle drukke
bezigheden thuis weg te gaan. De natuurgebieden kennen een grote historie en een nog
bijna grotere hoeveelheid bossen, heidevelden, zandverstuivingen en meren. De natuur in
deze provincie trekt veel mensen die opzoek zijn naar avonturen en sportievelingen. Drenthe
kent vele mooie terrassen in de mooie dorpen waarvan sommige zich nog in authentieke
staat bevinden ( dit kan heel aantrekkelijk zijn voor mensen uit de stad). Drenthe kent veel
recreatieplassen en welness centress om weer fijn bij zinnen te komen.
Drenthe is ook erg bekend onder de mensen door het verleden, iedere vakantieganger in
Drenthe kan het niet laten om langs de hunebedden of Westerbork te gaan. Geliefd zijn dan
ook het Geopark en de Hondsrug onder de vakantiegangers.
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De mensen die naar Drenthe toe trekken

De mensen die naar Drenthe toe trekken zijn grotendeels mensen die weg willen van de
drukte en willen genieten van de natuur die Nederland en vooral Drenthe kent. De historie
die in deze provincie is overgebleven zie je niet overal, en vooral niet in de grote stad.
Daarnaast willen mensen uit de omliggende landen ook wat van de historie afweten in
Nederland. Ons onderzoek laat blijven dat de mensen naar Drenthe toe gaan voor de rust,
en dit zijn stadse mensen die elke dag met drukte te maken hebben in het dagelijks leven.
Hiernaast willen sommige mensen geld besparen in deze tijd van crisis en hoef je naar
Drenthe al snel geen vliegtuig of boot te betalen, het is goed binnen 3 uur te doen met een
beetje geluk.
Niet alleen mensen met weinig geld gaan naar Drenthe, maar ook mensen die een beperking
hebben of zorg nodig hebben. Die kunnen door hun beperking niet ver reizen en zien dit als
een mooie oplossing. Het enige nadeel is dat dat Drenthe niet voor zon of zee mensen is
bestemd want in Nederland is het meestal niet de hele zomer mooi weer. Je hebt in Drenthe
wel mooie waterplassen. Ook mensen die vanwege werk niet ver weg kunnen omdat ze
bijvoorbeeld boer/boerin zijn en niet ver van de dieren wegkunnen.

Voor welke mensen is Drenthe dus een goede vakantie bestemming:

Mensen uit de stad
Duitse en Belgische toeristen
Mensen met een drukke baan.
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Opdracht
Hoe veel vakantie mogelijkheden zijn er algemeen in Drenthe?

Drenthe is geschikt voor iedereen die even lekker tot rust wil komen, zonder daarvoor ver te
reizen. De Nederlandse provincie Drenthe is voor iedereen goed bereikbaar en leent zich bij
uitstek om te genieten van natuur en cultuur, of gewoon een ontspannen verblijf in een
vakantiewoning in Drenthe. Zoekt u een rustige omgeving? Dan is een vakantiepark Drenthe
ideaal. Bungalows in Drenthe zijn voorzien van moderne gemakken om uw verblijf zo prettig
mogelijk te maken.
Vakantieparken in Drenthe zijn altijd gelegen nabij of in een bijzondere omgeving, waarvan
er in Drenthe veel te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het Nationale Park Drents-Friese
Wold met dorpjes als Appelscha en Wapse, Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse
Aa of Nationaal Park Dwingelderveld. In dit park vindt u een verhoogd wandelpad en een
groot aantal vennen om de natuurlijk omgeving van dichtbij te kunnen ervaren. Door te
wandelen bereikt u bijzondere plekken die voor de meeste mensen in Nederland verborgen
blijven in Drenthe.

Vakantiehuizen
Op dit moment zijn er 250 vakantiehuizen beschikbaar. Dit zijn grote huizen met minimaal 2
slaapkamers. De huizen zijn voor 4 tot ongeveer 20 personen, de kleinere huizen voor
ongeveer 4-6 personen kosten ongeveer 300-450 euro voor 7 nachten. De grote huizen
kosten rond de 800-1200 euro per 7 nachten.

Campings
Kamperen in Drenthe betekent genieten. Genieten op een familiecamping, natuurcamping
of seniorencamping. Een camping in Drenthe die alles weet van gastvrijheid. U zoekt één van
de Drenthe Campings!

Camping in Drenthe voor iedereen
De Drenthe Campings zijn 20 topcampings gelegen door heel Drenthe, met ieder hun eigen
stijl, klasse en specialiteit. Een camping in Drenthe voor het hele gezin, senioren of
rustzoekers
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Groepsaccommodaties
In Drenthe is het ook nog mogelijk om vakantie te vieren met een grote groep. Zoals familie
of vrienden. Er zijn 17 groepsaccommodaties beschikbaar. Deze accommodaties zijn allemaal
hoog gewaardeerd en beschikken over een goede hygiëne en een zeer grote gastvrijheid.
Vele accommodaties beschikken over een 100% niet verveel garantie. Dat betekent dat er
altijd wat te doen is en er altijd we iets te beleven valt.

Hoeveel geld geven vakantiereizigers voor een vakantie uit?

In totaal wordt er jaarlijks meer dan een miljard euro besteed in de vrijetijdssector
in Drenthe.
Binnenlandse vakantiegangers gaven in 2012 bijna 283 miljoen euro
uit in Drenthe. De bestedingen per persoon per dag liggen in Drenthe op een
kleine 27 euro, dit is circa 2,50 euro lager dan gemiddeld in Nederland. Buitenlanders
gaven in 2012 circa 27 miljoen euro uit aan een zakelijk of toeristisch
verblijf in Drenthe.
Nederlanders (zowel Drenten als inwoners van de rest van Nederland) gaven in
2012/2013 629 miljoen euro uit aan uitstapjes (vanaf het huisadres) in Drenthe.
Tijdens een uitstapje in Drenthe wordt gemiddeld 14,25 euro besteed, minder dan
het landelijk gemiddelde van ruim 20 euro. Duitse dagbezoekers besteedden een
kleine 100 miljoen euro in Drenthe.
In 2012 waren er in totaal 13.550 personen werkzaam in de vrijetijdssector in
Drenthe, dit is 6,5% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Ruim een
derde van de banen in de vrijetijdssector is een ‘kleine baan’ van minder dan 12
uur in de week. Werkgelegenheid in de vrijetijdssector in Drenthe nam in de
periode 2003-2012 met bijna 25% toe, landelijk was er in dezelfde periode sprake
van een stijging van circa 12,5%.
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Hoe lang gaan vakantiereizigers op vakantie?

Nederlanders zijn in 2010 in totaal 36,1 miljoen keer op vakantie geweest.
Van al deze vakanties vond bijna de helft plaats in eigen land.
Vooral voor korte vakanties (minder dan vier opeenvolgende overnachtingen) bleef men
uiteraard vaak in Nederland, langere vakanties werden voornamelijk doorgebracht in het
buitenland.
Vanaf 2002 is het aantal lange vakanties gestegen van ruim 22 miljoen naar ruim 23 miljoen.
Het aantal korte vakanties bleef in die periode vrij constant op een niveau van circa 13
miljoen.

Ontwikkeling van de deelname aan vakanties

Onderwerpe
n

Perioden

2012
2007

Totale CVO populatie

2008 2009 2010 2011

x1
000

15
469

15
510

15
559

15
637

15
682

15
732

Uitsluitend vakanties in
Nederland

3 238 3 109 3 223 3 095 2 953 3 235

Uitsluitend vakanties in het
buitenland

4 393 4 457 4 309 4 436 4 581 4 449

Zowel in Nederland als in het
buitenland

4 853 5 095 5 111 5 210 5 311 5 127

Uitsluitend korte vakanties

1 082 1 014 1 022 993

Uitsluitend lange vakanties

6 092 6 398 6 002 6 193 6 307 5 998

Zowel korte als lange vakanties

5 311 5 250 5 619 5 554 5 582 5 698

Neemt niet deel aan vakanties

2 985 2 849 2 917 2 897 2 837 2 922

Neemt deel aan vakanties

12
484

12
661

12
643

12
740

957

12
845

1 114

12
811
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Gem. aantal vakanties per
deelnemer

aantal

Neemt niet deel aan korte
vakanties

x1
000

Neemt deel aan korte vakanties

9 077 9 246 8 917 9 090 9 143 8 920
6 392 6 264 6 641 6 547 6 538 6 812

Gem.aantal korte vakanties per
deelnemer

aantal

Neemt niet deel aan lange
vakanties

x1
000

Neemt deel aan lange vakanties
Gem.aantal lange vakanties per
deelnemer

2,82 2,84 2,88 2,84 2,83 2,87

2,00 1,96 1,97 1,98 1,94 2,04
4 067 3 863 3 939 3 890 3 794 4 036
11
402

Aantal

11
647

11
620

11
747

11
888

11
696

1,96 2,03 2,00 1,96 2,02 1,96

Project Marktonderzoek

In welke periode van het jaar zijn er de meeste vakantiereizigers in Drenthe?

Nederlanders 17,7 miljoen keer op vakantie in eigen land
In 2010 brachten Nederlanders ongeveer 17,7 miljoen vakanties door in eigen land. Dit
waren er in 2002 nog 18,7 miljoen. Van deze vakanties in 2010 was ongeveer de helft (8,5
miljoen) een lange vakantie met ten minste 4 overnachtingen. De overige vakanties duurden
met 1 - 3 overnachtingen korter.
In tegenstelling tot de korte binnenlandse vakanties ligt de nadruk bij de lange vakanties wat
meer op de zomerperiode. Van de lange vakanties werden er 5,6 miljoen in de zomerperiode
gehouden en 2,9 miljoen in de winter.De korte binnenlandse vakanties zijn wat gelijkmatiger
over de beide seizoenen verdeeld: 4,6 miljoen in de zomerperiode en eveneens 4,6 miljoen
in de winterperiode.
Lange vakanties
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Voor bijna de helft van de 8,5 miljoen lange binnenlandse vakanties trekt men naar een
viertal toeristengebieden: de ‘Noordzeebadplaatsen’, de ‘Groningse, Friese en Drentse
zandgronden’, ‘Veluwe en Veluwerand’ en ‘Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk
van Nijmegen’. Deze vier toeristengebieden zijn de laatste jaren een vrij constante factor.

De Noordzeebadplaatsen blijken met 13 procent van alle vakanties al jaren de belangrijkste
trekpleister te zijn, gevolgd door de ‘Groningse, Friese en Drentse zandgronden’ met 12
procent en de Veluwe met 11 procent. Het toeristengebied ‘Oost-Brabant, Noord- en
Midden-Limburg en Rijk van Nijmegen’ neemt in deze rangorde met 10 procent de vierde
plaats in. Deze laatste drie toeristengebieden onderstrepen hiermee de populariteit van
bosrijke omgevingen als bestemming voor lange binnenlandse vakanties. De meeste
watersportgebieden nemen, in vergelijking met de bosrijke gebieden, een meer bescheiden
plaats in. Nederlanders hebben in 2012 tijdens ruim 1,8 miljoen vakanties bijna 9,5 miljoen
nachten doorgebracht in Drenthe. Het merendeel van deze vakanties (85%) is een
toeristische vakantie*. Tijdens deze toeristische vakanties zijn in 2012 bijna 7,7 miljoen
nachten doorgebracht in Drenthe. Daarnaast vonden er nog circa 1,8 miljoen
overnachtingen plaats op een vaste standplaats.

De afgelopen vier jaar is het aantal overnachtingen tijdens toeristische vakanties in Drenthe
redelijk stabiel. Ten opzichte van 2003 is het aantal overnachtingen in Drenthe met 21%
gestegen. Landelijk nam het aantal overnachtingen in dezelfde periode af.

Vaker een korte vakantie in Drenthe
In 2012 duurde een binnenlandse toeristische vakantie in Drenthe gemiddeld 5 nachten. Dit
aantal ligt iets boven het landelijk gemiddelde 4,8%. Het gemiddeld aantal overnachtingen
per toeristische vakantie laat een dalende trend zien, zowel in Drenthe als gemiddeld in
Nederland. In Drenthe wordt de daling van de gemiddelde verblijfsduur met name
veroorzaakt door de toename van het aantal korte toeristische vakanties.
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Aantal lange binnenlandse vakanties van Nederlanders

Groep 2:

1. Hoe veel vakantie mogelijkheden voor mantelzorgers en hun partners bestaan er in
Drenthe?
Dit was erg moeilijk te vinden, omdat er via internet niet veel duidelijk bekend staat over
‘wat er nou precies gedaan word voor de mantelzogers’ toch heb ik wel de volgende lijst
kunnen krijgen:
1.

GroepsHotel de Koekoeksklok (Beilen)

2.

Bitter en Zoet (Veenhuizen)

3.

Camping Exloo (Exloo)

4.

Camping Torentjeshoek (Dwingelo)
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5.

Camping de Reeënwissel (Hoogersmilde)

6.

Groepsaccommodatie Jonckers Hoeve (Wapse)

7.

Vacantiecentrum Dorado (Roden)

8.

Recreatiecentrum van Harte (Echten)

9.

Groepsaccommodatie 't Anderhoes VOF (Anderen)

10.

De Clinge (Zeegse)

11.

Hondelhoeve Groepsaccommodaties (Eext)

12.

Orvelter Hof (Witteveen)

13.

V.O.F. Kampeerboerderij Mooi Oavelt (Havelte)

14.

Groepsaccommodatie Klonie (Ellertshaar)

15.

de Uelenspieghel (Uffelte)

16.

't Holtingerzand- Camping - Manege - Groepsaccommodatie
(Uffelte)

17.

V.O.F. Kampeerboerderij Mooi Oavelt (Havelte)

18.

Vakantiepark Witterzomer (Assen)

19.

Groepsaccommodatie Klonie (Ellertshaar)

20.

Zorgcamping en logeerhuis de Vlieger (Nieuweroord)

21.

Broekse Hoeve – Kampeerboerderij (Gieterveen)

22.

Recreatie boerderij De Steenbergerhoeve Groepsaccommodaties

23.

Vakantieboederij met zorg "An de Wieke" (Nieuw-Balinge)
Zoals ik al zei was het lastig om het te vinden, omdat er op internet nergens een
zoekoptie staat over ‘mantelzorg’ wel heb ik op heel veel sites naar een lijst gevraagd.
Maar nergens konden ze mij er verder mee helpen.
Ik heb gebruik gemaakt van de volgende website’s
www.in.drenthe.nl
http://www.deblauwegids.nl/
www.opkracht.nl
Deze sites kunnen mischien ook handig zijn verder voor jullie.
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2. In welke periode van het jaar gaan mantelzorgers met hun partners of familileden op
vakantie?
De meeste mantelzorgers gaan op reis tussen maart en oktober.
hier ben ik achter gekomen doordat ik op een site ging kijken waar je mantelzorgsreizen
kunt boeken. Ik zag dat bijna alle reizen tussen maart en oktober waren.
3. Hoe veel vakantie mogelijkheden zijn in Drenthe, waar medische zorg een rol speelt?
Sportlandgoed

Verlengde Van Echtenskanaal Noordzijde 2, Zwartemeer (Toon kaart)
Nieuw!
Offering a restaurant on site, Sportlandgoed is located in Zwartemeer at 8 minutes driving
from the German border. Free Wi-Fi access is available in this holiday park.meer informatie…

Pension Het Rustige Heuveltje

Heuvelenweg 8, Dwingeloo (Toon kaart)
Score uit 85 beoordelingen

8.7

Pension Het Rustige Heuveltje biedt u een comfortabel verblijf in moderne sfeer, op minder
dan 5 minuten rijden van Planetron Cinedome. meer informatie…

Lucy's Inn
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Dorpsstraat 2, Eesergroen (Toon kaart)
Score uit 21 beoordelingen

8.2

Ervaar een echte Engelse atmosfeer in Lucy's Inn, een door een familie gerund hotel in de
prachtige omgeving van Drenthe. meer informatie…

De Wapser Herberg

Ten Darperweg 104, Wapse (Toon kaart)
Score uit 11 beoordelingen

8.3

Dit traditionele hotel ligt in het prachtige natuurgebied van het Drents-Friese Wold, aan de
rand van het dorpje Wapse, en biedt een oase van rust. meer informatie…

Het Bonte Paard

Stroovledder 17, Dwingeloo (Toon kaart)
Score uit 9 beoordelingen

8.2

Het Bonte Paard is een uniek pension in de provincie Drenthe, op 3 km van Dwingeloo. Het
heeft grote gemeenschappelijke ruimtes en een grote tuin aan de rand van het bos. meer
informatie…
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Hotel De Reisiger

Dirk Jakobsstraat 6, Meppel (Toon kaart)
Score uit 39 beoordelingen

6.8

Hotel De Reisiger ligt in het hart van Meppel en biedt gratis WiFi en gratis
parkeergelegenheid. Alle kamers zijn uitgerust met een eigen badkamer. meer informatie…

Buitenherberg ter Linde

Ommerweg 68, Zuidwolde (Toon kaart)
Score uit 30 beoordelingen

8.4

Buitenherberg ter Linde biedt landelijke accommodatie tussen de velden en rivieren in een
gerenoveerd 17e-eeuwse boerderij met een rieten dak. Het combineert een traditionele
sfeer met modern comfort.... meer informatie…

Hoffmann's Vertellingen
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Dorpsstraat 16, Havelte (Toon kaart)
Score uit 26 beoordelingen

7.7

Hoffmann's Vertellingen beschikt over rustig gelegen accommodatie in het authentieke dorp
Havelte. De accommodatie verhuurt fietsen en verzorgt lunchpakketten. meer informatie…

Aan de Aelder Esch

Aelderstraat 68, Aalden (Toon kaart)
Deze bed & breakfast ligt op het platteland aan de rand van Aalden. Aan de Aelder Esch
biedt een modern appartement met een terras en gratis WiFi. meer informatie…

De Moréne Hoeve

Panjerdweg 1, Struikberg (Toon kaart)
De Morene Hoeve, op het platteland net buiten het dorp Koekange, biedt appartementen
met gratis parkeergelegenheid op eigen terrein en saunafaciliteiten tegen een toeslag. meer
informatie…

't Karrewiel Bed & Brood

Dwarsdijk 6, Dalerveen (Toon kaart)
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Score uit 18 beoordelingen

9.2

't Karrewiel Bed & Brood is gevestigd in een voormalige boerderij uit 1913, ligt op het rustige
platteland van Drenthe en beschikt over een bed-&-breakfastkamer met gratis WiFi. meer
informatie…
Hotel Braams

Brink 9, Gieten (Toon kaart)
Score uit 222 beoordelingen

7.7

Hotel Braams wordt omgeven door bomen en heeft een ideale ligging aan de mooie Brink in
hartje Gieten. meer informatie…

Herberg Tió

Oude Rijksweg 1, Vries (Toon kaart)
Score uit 32 beoordelingen

8.4

Herberg Tió ligt in het noordelijke deel van Vries en wordt omgeven door open natuur. Tió
beschikt over kamers en een suite met gratis WiFi, een televisie en een eigen
badkamer. meer informatie…

Van der Valk Hotel Emmen
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Verlengde Herendijk 50, Nieuw-Amsterdam (Toon kaart)
Score uit 230 beoordelingen

8.2

Dit hotel ligt niet ver van de dierentuin van Emmen en biedt smaakvol ingerichte kamers met
gratis WiFi. Er is een binnenzwembad en een fitnessruimte. meer informatie…

Hampshire Hotel - Wesseling

Brink 26, Dwingeloo (Toon kaart)
Score uit 123 beoordelingen

8.1

Hampshire Hotel - Wesseling staat al generaties lang bekend als een echt familiehotel. Hier
staat persoonlijke gastvrijheid hoog in het vaandel; de basis voor oprechte
gezelligheid. meer informatie…

De Oringer Marke

Hoofdstraat 9, Odoorn (Toon kaart)
Score uit 89 beoordelingen

7.8

De Oringer Marke ligt in het centrum van Odoorn en biedt ruime 3-sterrenaccommodatie.
Het restaurant serveert lokale gerechten en er is een eigen bar en bowlingcentrum.
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Hotel Restaurant de Meulenhoek

Hoofdstraat 61, Exloo (Toon kaart)
Score uit 31 beoordelingen

8.7

Hotel Restaurant de Meulenhoek is omgeven door heide, bossen en boerderijen in de
provincie Drenthe. Het terras is een leuke plek om te genieten van een drankje na een
fietstocht. meer informatie…

Bed and Breakfast Annen

Kruisstraat 20, Annen (Toon kaart)
Score uit 47 beoordelingen

9.0

Bed and Breakfast Annen is een charmante accommodatie, gelegen in het mooie
Drenthe. meer informatie…

Hotel Grotenend

Grotenend 3, Gasselte (Toon kaart)
Score uit 37 beoordelingen

8.2

Hotel Grotenend is omgeven door een prachtige tuin en ligt net buiten het dorp Gasselte. U
kunt vlakbij het hotel gratis parkeren. meer informatie…
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Het Witteveen

K.Brokweg 16, Witteveen (Toon kaart)
Score uit 37 beoordelingen

7.0

Het Witteveen is gevestigd in een voormalige boerderij in Drenthe, tussen Assen, Emmen en
Hoogeveen. meer informatie…

B&B "de Drentsche Schaapskooi".

Hoofdstraat 22, Exloo (Toon kaart)
Score uit 22 beoordelingen

8.2

B&B "de Drentsche Schaapskooi" ligt net buiten het centrum van Exloo en biedt
accommodatie met gratis WiFi en privéparkeergelegenheid. meer informatie…
Tulip Inn Brinkhotel Zuidlaren

Brink Oostzijde 6, Zuidlaren (Toon kaart)
Score uit 251 beoordelingen

7.6

Dit stijlvolle 4-sterrenhotel ligt in het charmante Zuidlaren. Het beschikt over een brasserie
met een gezellige open haard en bar, een sauna en een à-la-carterestaurant met een
serre. meer informatie…
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Hotel Hoogeveen

Mathijsenstraat 1, Hoogeveen (Toon kaart)
Score uit 163 beoordelingen

7.1

Dit hotel heeft een rustige locatie in een ruime tuin en biedt kamers met kabel-tv.meer
informatie…

Hotel De Stobbe

Westerstraat 84, Ruinen (Toon kaart)
Score uit 122 beoordelingen

8.0

De Stobbe is een door een familie beheerd hotel, gelegen in het dorp Ruinen op slechts 15
minuten rijden van Hoogeveen. meer informatie…

Fletcher Hotel-Restaurant Langewold

Ceintuurbaan Noord 1, Roden (Toon kaart)
Score uit 151 beoordelingen

7.5

Fletcher Hotel-Restaurant Langewold is uitzonderlijk mooi gelegen in de provincie Drenthe,
op korte afstand van de steden Groningen, Assen en Drachten. meer informatie…
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Bitter en Zoet

Hospitaallaan 16, Veenhuizen (Toon kaart)
Score uit 178 beoordelingen

8.8

Hotel Bitter en Zoet is gevestigd in een oud ziekenhuis in het prachtige Veenhuizen. Rust,
ruimte, heerlijk eten en het warme welkom staan garant voor een plezierig verblijf. meer
informatie…

Hotel Lubbelinkhof - Hampshire Classic

Hoofdstraat 19, Odoorn (Toon kaart)
Score uit 95 beoordelingen

7.9

Hotel Lubbelinkhof - Hampshire Classic is gedeeltelijk gevestigd in een authentieke boerderij
en heeft ruime en lichte kamers met gratis WiFi. meer informatie…

Landhotel Diever

Groningerweg 6, Diever (Toon kaart)
Score uit 131 beoordelingen

8.5

Aan de rand van het Drents-Friese Wold vindt u de elegante accommodatie van deze
gerenoveerde boerderij. meer informatie…
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Hampshire Hotel Zuid-Drenthe

Amsterdamscheveldlaan 9, Erica (Toon kaart)
Score uit 85 beoordelingen

8.2

Het Hampshire Hotel Zuid-Drenthe op 13 km van Emmen ligt op een landelijke locatie en is
een eco-vriendelijk hotel dat zich richt op duurzaamheid en welzijn.meer informatie…

Eve Niets Hoeve

Noordzijde 10, Odoornerveen (Toon kaart)
Located in a rural area in Odoornerveen at 7 km from Recreation Park 't Kuierpadtien, Eve
Niets Hoeve is a bed and breakfast with a garden and a terrace. Free Wi-Fi is access is
available. meer informatie…

Hotel Erkelens

Grolloërstraat 1, Rolde (Toon kaart)
Score uit 69 beoordelingen

8.7

Hotel Erkelens bevindt zich aan de rand van nationaal park de Drentse Aa, dat ideaal is voor
wandelingen en fietstochten. Assen vindt u op 6 km afstand. meer informatie…
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Hotel De Koekoekshof

Hoofdstraat 1, Elp (Toon kaart)
Score uit 47 beoordelingen

8.7

Dit door een familie beheerde hotel ligt op een rustige locatie in Drenthe, op 15 minuten
rijden van Nationaal Park de Drentse Aa. meer informatie…

Van der Valk Hotel Assen

Balkenweg 1, Assen (Toon kaart)
Score uit 457 beoordelingen

8.2

Het 4-sterren Van der Valk Hotel Assen ligt vlak bij de snelweg A28 richting Groningen. Het
biedt moderne accommodatie met gratis WiFi, een grote badkamer en een flatscreentv. meer informatie…

Hotel Abdij de Westerburcht

Hoofdstraat 7, Westerbork (Toon kaart)
Score uit 186 beoordelingen

8.0

Hotel Abdij de Westerburcht ligt op slechts 20 km van Assen en biedt kamers met een
kloosterthema en gratis WiFi. meer informatie…
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De Bonte Wever

Stadsbroek 17, Assen (Toon kaart)
Score uit 271 beoordelingen

8.1

Dit hotel ligt in het Asserbos, aan de rand van de stad Assen en op 10 minuten rijden van het
TT Circuit. meer informatie…

Fletcher Hotel-Restaurant de Borken

Lhee 76, Dwingeloo (Toon kaart)
Score uit 149 beoordelingen

7.7

Fletcher Hotel-Restaurant de Borken ligt in Lhee, vlakbij Dwingeloo, aan de rand van het
natuurgebied Dwingelderveld. meer informatie…

Hampshire Hotel - Emmen

Van Schaikweg 55, Emmen (Toon kaart)
Score uit 331 beoordelingen

7.8

Hampshire Hotel - Emmen ligt op loopafstand van Dierenpark Emmen en op 5 minuten
rijden van de Duitse grens. Het heeft diverse sportfaciliteiten en biedt gratis WiFi.meer
informatie…
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Fletcher Familiehotel Paterswolde

Groningerweg 19, Eelde-Paterswolde (Toon kaart)
Score uit 283 beoordelingen

8.1

Het luxueuze Familiehotel Paterswolde heeft 4 sterren en ligt op een prachtige locatie langs
het Paterswoldemeer. meer informatie…

Fletcher Hotel-Restaurant de Hunzebergen

Valtherweg 36, Exloo (Toon kaart)
Score uit 145 beoordelingen

8.2

In het hart van de prachtige natuur van Drenthe vindt u het luxe 4-sterren Fletcher HotelRestaurant De Hunzebergen. Gasten kunnen hier gratis gebruik maken van het
wellnesscentrum. meer informatie…

Fletcher Hotel - Restaurant de Zeegser Duinen
Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId299 is niet aangetroffen in het bestand.

Schipborgerweg 8, Zeegse (Toon kaart)
Score uit 127 beoordelingen

8.0
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Het rustig gelegen Fletcher Hotel in het natuurpark Drentse Aa wordt omgeven door bos en
heide. Het biedt gratis WiFi en gratis toegang tot het binnenzwembad en de sauna. meer
informatie…
Hotel ten Cate Emmen

Noordbargerstraat 44-48, Emmen (Toon kaart)
Score uit 193 beoordelingen

8.3

Hotel ten Cate Emmen ligt op loopafstand van het Dierenpark Emmen, het centrum van de
stad en het Noordbargerbos. meer informatie…
Dit zijn de mogelijkheden die ik heb gevonden voor mensen met een
aandoening/gehandicapten. Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
4. Welke activiteiten worden er aangeboden voor mantelzorgers en hun partners of
familieleden tijdens de recreatie?
Voor mantelzorgers en hun partners/familieleden worden er een aantal dingen aangeboden. Ook zijn
er een aantal vakantiehuisjes die er speciaal zijn voor mantelzorgers en hun partners, zodat ook
gehandicapten en minder validen ook moeiteloos kunnen genieten in de vakanties. Die huisjes zijn te
vinden op de volgende 3 plaatsen:
* De Merelof

Ruinen

* Annapart Stieltjeskanaal
* AnnenAnnen (familieboerderij voor een aantal personen)
In deze huisjes zijn alle voorzieningen voor ‘gewone’ mensen ook aanwezig, maar ze zijn ook
rolstoel/invalide vriendelijk gemaakt. Zo kunnen mantelzorgers en hun partners/familieleden ook
zorgeloos op vakantie.
Op gebied van speciale activiteiten wordt er niet heel veel aangeboden voor mantelzorgers. Dat kost
de meeste campings etc. vaak wel aardig wat geld, iets wat ze vaak niet willen uitgeven. Dat is omdat
er in vergelijking met gewone vakantiegangers niet zoveel mantelzorgers zijn. Dus het is logisch dat
campings etc. niet veel geld uitgeven aan weinig mensen.
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In het ‘Annapart´ is er wel een activiteit. Je kunt daar verschillende schilder workshops volgen. Dit is
een leuke activiteit voor mantelzorgers en hun partners. Niet al te intensief en lichamelijk ook niet al
te zwaar. Heerlijk om tot rust te komen.
Bij het ´Het Drents Kwartiertje` zijn verschillende activiteiten nog te doen. Deze zijn niet speciaal
gemaakt voor mantelzorgers en hun partners/familieleden. Die activiteiten zijn onderverdeeld in
verschillende onderwerpen:
1.

Active uitjes

2.

Culinaire uitjes

3.

Workshops

4.

Games

5.

Teambuilding

6.

Groepsuitjes

7.

Zakelijk

Als mantelzorger kun je dus bijvoorbeeld naar een culinair uitje gaan, of een workshop. Deze zijn
vaak niet te intensief en dus prima geschikt. Dus uit 1 van die 2 uitjes kun je dus best iets kiezen wat
je kunt gaan doen als mantelzorger met je partner/familieleden.
Er zijn dus niet heel erg veel activiteiten die speciaal voor mantelzorgers en hun
partners/familieleden zijn bedacht. Maar als je goed zoekt zijn er wel een aantal dingen te doen.
Deze activiteiten zijn voor ‘gewone’ mensen bedacht, maar die ook prima geschikt zijn voor
mantelzorgers en hun partners/familieleden. Ook zijn er een paar vakantieplekken waar je goed
terecht kunt, als mantelzorger met je partner, omdat die helemaal vriendelijk zijn ingericht voor
invalide mensen, en rolstoelen.
Ik hoop jullie hiermee genoeg te hebben ingelicht over de activiteiten voor mantelzorgers en hun
partners/familieleden 
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