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Kennis ontmoet aandacht
Ergens in 2006 verzuchtte ik aan Karin van der Plas dat van alle hulpvragen die aan mij als huisarts
waren gesteld, zo’n 25% niet bij mij aan het goede adres waren. Ik kreeg vragen over wonen en welzijn
en formulieren, aanvragen en verzoeken waar ik geen raad mee wist. Omdat ik pas sinds een jaar huisarts in Roggel was, kende ik de sociale kaart nog onvoldoende. Graag wilde ik teruggrijpen op de kennis
en hulp die wel in het dorp aanwezig was, zoals de patiënten zelf (of mensen nu ziek zijn of niet, huisartsen noemen hun klanten ‘patiënten’) of de gemeente e.d. Op politiek vlak speelde indertijd de noodzaak
van de ‘burgerparticipatie’ in de overheidsdossiers een steeds belangrijkere rol.
Al brainstormend over de mogelijkheden, wisten Karin en ik een groep mensen op de been te krijgen,
die aan de wieg hebben gestaan van wat later NaoberzorgPunt Roggel zou gaan heten. Inmiddels is
Naoberzorg gegroeid en volwassen geworden, dankzij de toewijding van veel vrijwilligers. Ik kan me nu
weer bezig houden met mijn werk als huisarts en iemand verwijzen naar de vrijwilligers van Naoberzorg
voor verdere hulp.
Nu ik hoor dat Stichting Naoberzorg Nederland het concept van Naoberzorg verder dan de grenzen van
Roggel wil uitrollen, kan ik niets anders dan trots zijn op dit initiatief en de mensen uit Roggel die dit met
elkaar gerealiseerd hebben. Proficiat Karin, dat heb je mooi bereikt!
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1. De reisvoorbereiding
1.1. Inleiding
De Vereniging NaoberzorgPunt Roggel zag het als een uitdaging om een alternatief te bedenken voor de sociale wijkteams die her en der werden gevormd door professionals uit de
zorg- en welzijnssector. We vonden namelijk dat het anders moest: niet van boven- en buitenaf, maar van binnenuit zorgvragen inventariseren en hulp organiseren. Met die intentie
gingen we een reis voorbereiden die iedereen uiteindelijk veel heeft opgeleverd.

In januari 2016 is de vereniging gestart met de pilot ‘Meldpunt
Naoberzorg’; een burgerinitiatief van onderop dat in nauwe samenwerking met de zorgverleners uit de eerstelijns zorg (huisartsen etc.)
aanspreekpunt werd voor vragen van inwoners uit het dorp.
De aanloopfase ging moeizaam. Financiers waren weliswaar overtuigd dat
dit een goed plan kon zijn, maar waren wat minder snel in het verstrekken
van middelen. Zonder middelen konden we niet op reis. Het duurde meer dan
anderhalf jaar voordat we uiteindelijk groen licht kregen en we de reis konden
starten.
Het werd een boeiende reis waarbij alleen de bestemming helder was maar niet de
route.
In dit handboek doen we verslag van deze reis om ook andere burgerinitiatieven te stimuleren hetzelfde te doen.
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De Vereniging NaoberzorgPunt Roggel bestaat sinds augustus 2013. Daaraan ging al een
periode van 4 jaren vooraf. Een aanloopperiode om de juiste inbedding te vinden in de dorpse
gemeenschap. In 2013 resulteerde dat uiteindelijk in een vereniging van en voor burgers van
Roggel.
Roggel is een dorp binnen de gemeente Leudal en heeft circa 4100 inwoners. In 2009 werd
door een huisarts en een inwoner uit het dorp de eerste steen gelegd voor een projectidee dat
zich als doel stelde mensen meer bewustzijn en verantwoordelijkheid te laten nemen en dragen
voor eigen gezondheid en gedrag. Het streven daarbij was mensen tevens te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor goed burgerschap, de eigen gezondheid, en er meer voor elkaar
willen zijn door betekenis te geven aan ontmoeting.
Kortom, zorg en aandacht te hebben voor elkaar, de mensen in het dorp die daar op enigerlei
wijze (tijdelijk) behoefte aan hebben.
De vereniging telt momenteel zo’n 115 leden, waarvan een groep van 20 vrijwilligers actief is in
de verschillende werkgroepen die de vereniging kent. Meer informatie hierover kunt u vinden
op onze website www.naoberzorgpunt.nl
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1.2. Doelen van het Meldpunt Naoberzorg
Centraal stond –en staat nog steeds - de visie dat mensen/burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben - en die ook weer meer willen nemen - voor hun eigen gezondheid, leefstijl
en welzijn, maar dit ook voor elkaar willen doen.
Naoberzorg gaat immers over het stimuleren van meer bewuste burgers die gezonder willen
leven en meer gebruik willen maken van de mogelijkheden die hun leefomgeving hierin biedt.
Met de pilot wilde de vereniging mensen stimuleren om gezond en actief te leven en hun in
staat stellen de eigen regie over hun leven te hernemen dan wel te bevorderen, maar hen ook
uit te nodigen dit voor en met anderen vorm te geven.
In het ‘Reisplan’ (projectplan) hebben we drie doelen geformuleerd die we gerealiseerd wilden
zien bij thuiskomst:
1. Er is een werkplaats ingericht waarbinnen de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals concreet vorm heeft gekregen en vrijwilligers worden ondersteund;
2. De vrijwilligers van het Meldpunt Naoberzorg zijn ‘getraind’ en geoefend;
3. Het dorpsnetwerk is versterkt, uitgebreid, werkt samen en is verankerd in het dorp/wijk.

1.3. Randvoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
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Middelen (b.v. subsidie of sponsoring)
Privacyregeling/gedragscode
Klachtenregeling
Training/coaching
Inspiratiebijeenkomsten
Intervisie/supervisie
Maandelijkse bijeenkomsten

In de 1ste pilot Roggel is door de vereniging NaoberzorgPunt Roggel in de projectfase voldaan
aan alle bovengenoemde randvoorwaarden. Deze waren soms van tevoren niet helder en
bekend, maar zijn gaandeweg ontstaan en ontwikkeld. Zo is er een gedragscode en een privacyreglement voor vrijwilligers opgesteld. De vrijwilligers die Naobers bezoeken en ondersteunen worden gevraagd om een privacyregeling te ondertekenen. De gedragscode is bij iedereen
bekend en men kan elkaar hierop ook aanspreken. Om dit te leren worden vrijwilligers
geschoold in Geweldloze communicatie. Als het gaat om de grondhouding wordt er gewerkt
volgens de Presentietheorie (Baart). Nadere motivatie voor onze keuze kunt u terugvinden in
paragraaf 5.3.
Na het eerste opstartjaar gaven de vrijwilligers zelf aan dat ze behoefte hadden aan scholing/
training. Het ging dan over zaken als: hoe omgaan met eigen grenzen, met claimgedrag, met
vragen die niet opgelost kunnen worden en wie moet wanneer doorverwijzen, met eigen
grondhouding en het onvoorwaardelijk leren luisteren. Maar ook over kennis van zaken zoals
dementie, voeding, rouw- en verlies etc.
Om de verbinding tussen de professionals en vrijwilligers te blijven stimuleren en te kunnen
werken aan wederzijds vertrouwen gericht op gelijkwaardigheid in de relaties, kun je inspiratiebijeenkomsten organiseren. Ontmoeting en het bespreken van thema´s die zowel professionals
als vrijwilligers bezig houden staan dan centraal. Deze bijeenkomsten zijn heel waardevol

en nodig om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen wat er in de praktijk zoal (door de
vrijwilligers) beleefd wordt. Je ziet bijvoorbeeld dat de vrijwilliger daarna gemakkelijker de telefoon durft te pakken en de huisarts of zorgprofessional belt om te overleggen.
In het Meldpunt Naoberzorg is er bij elke bijeenkomst aandacht voor het persoonlijke groeiproces van de vrijwilliger zelf. We noemen dit geen intervisie, maar daar lijkt het wel op. Als blijkt
dat er meer coaching nodig is, wordt gezocht naar een passend ‘supervisietraject’ o.l.v. een
professional. Het zorgen voor het welzijn en het groeiproces van de vrijwilligers is cruciaal voor
het werk dat gedaan moet worden. Zorgen voor jezelf, zodat zorgen voor de ander mogelijk
gemaakt wordt. Denk aan het beeld van het veiligheidsconcept in het vliegtuig, eerst moet de
moeder haar eigen zuurstofkapje opzetten, alvorens ze haar kind kan ondersteunen!

1.4. Het reisgezelschap
Het motto van NaoberzorgPunt Roggel is dat iedereen meedoet; jong en oud. Niemand
wordt buitengesloten en iedereen is welkom. Het reisgezelschap was soms wisselend en
groeide onderweg, een soort ‘zwaan kleef aan principe’ . De eerstelijns zorgverleners en het
welzijnswerk zijn belangrijke samenwerkingspartners en aanschouwden de stoet die voorbij
trok. Zij namen deel aan bijeenkomsten om de voortgang te volgen en inspiratie op te doen
voor hun eigen werkpraktijk.
Door middel van evaluaties werden de financiers op de hoogte gebracht van onze
reiservaringen en we betrokken het dorp erbij aan de hand van berichten in het lokale
nieuwsbulletin en het uitgeven van nieuwsbrieven.
Het reisgezelschap had een vaste kern die werd gevormd door:
• vrijwilligers van het Meldpunt Naoberzorg
• vrijwilligers van de vereniging NaoberzorgPunt (andere werkgroepen)
• coach (Algemeen maatschappelijk werk)
• trainers (extern en intern)
Het reisgezelschap werd soms vergezeld door:
• De Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij
• Movisie
• Gemeente Leudal
• NaoberzorgPunt Meerlo (zusterorganisatie)
Streamer
• Zorg&Co
• Provincie Limburg
Binnen het eigen dorp is er samen gewerkt met de volgende partijen:
• AMW Midden Limburg
• Wijkverpleging/ Thuiszorg en Groene Kruis
• Pastoor en werkgroep diaconie
• De basisschool de Zjwiek
• De huisartsen en praktijkondersteuners GGZ/ouderenzorg uit twee huisartsenpraktijken
• Fysio- en ergotherapie/ gezondheidscentrum Roggel
• Welzijnsinstelling Synthese
• Ondernemersvereniging Roggel
• Lokale ondernemers en Sport- lifestylecentre Mico Sport Roggel
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II. Het kompas
We hebben dit handboek ‘Naoberzorg is pionieren’ genoemd. Pionieren, omdat vooraf
de route die we wilden gaan niet precies volgens een routeplanner kon worden uitgezet.
Enerzijds omdat er geen voorbeelden waren waar we houvast aan zouden kunnen hebben,
anderzijds omdat we ook de ruimte hebben genomen om onderweg tussenstops te maken,
goed rond te kijken en de tijd te nemen die nodig was om zaken te verkennen, mensen te
ontmoeten en producten te maken die onze reis konden vergemakkelijken.
Dat betekent echter niet dat we niet wisten welke richting dat we op zouden gaan.
Hiervoor hebben we een kompas gebruikt. Elementen die in ieder geval ervoor moesten zorgen
dat we met elkaar een zelfde kant op gingen.

De grondslag voor het idee van een meldpunt hebben we gevonden bij het Landelijk Expertise
Centrum voor Sociale Interventie (LESI). Het instituut heeft in diverse publicaties aangedrongen
op organisatie van burenhulp van onder op. Zij hebben vooral bestudeerd hoe dan de verhouding zou moeten zijn tussen professionele en informele zorg1. Hieronder enkele conclusies uit
een omvangrijk rapport van LESI:
• Onderlinge burenhulp is moeilijk te mobiliseren en organiseren door professionele inbreng
en aansturing van buiten- en bovenaf;
• Professionele ondersteuning kan alleen van onderop en faciliterend aansluiten bij informele
burenhulp
• Het is niet vanzelfsprekend dat burgers een vindplaats zijn voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn;
• De inzet van vrijwilligers als netwerkcoach of aanspreekpunt voor burgers die steun nodig
hebben is altijd maatwerk;
• De inzet van vrijwilligers bij menselijke vraagstukken kan niet los van de professionele zorg
worden vormgegeven.
• Deze conclusies hebben we vertaald in een kompas, die later in het traject heeft geleid tot
een waaier nr. 2, waarin we kantelpunten hebben beschreven voor zowel de vrijwilligers, als
de professional.
Met deze waaier kunnen burgerinitiatieven samen met professionals op reis.
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1

Jonkers, M., & Machielse, A.(2013). De verbinding tussen formele en informele hulp aan
sociaal kwetsbare burgers. Een relatieadvies voor een verstandshuwelijk. Utrecht: LESI.

III. De reis: stappen en tips
In dit hoofdstuk gaan we in op de reis zelf, die uiteindelijk heeft geleid tot het Meldpunt
Naoberzorg. Het was in meerdere opzichten een boeiende reis die ons uiteindelijk heeft
geleid ons uiteindelijk naar het gewenste einddoel gebracht), waar we trots op zijn.
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3.1 Samen onderweg, stap voor stap
Een van de randvoorwaarden om te komen tot een Meldpunt Naoberzorg is een lokaal netwerk. Het is onmogelijk om een Meldpunt op te zetten zonder lokaal netwerk. Een Meldpunt
Naoberzorg kan niet functioneren zonder vrijwilligers, een lokaal vangnet en een goede
relatie met lokale zorgprofessionals en lokaal aanwezige ondernemers (zoals bijvoorbeeld de
sportschool en winkeliers). Het opzetten van een lokaal netwerk kost veel tijd, doorzettingsvermogen en daadkracht en is een kwestie van gewoon beginnen en doen.

Stap 1. Start bij een concrete vraag of behoefte
De eerste stap om het netwerk lokaal op te zetten begint vaak bij een concrete behoefte of
vraag. Starten kan ook naar aanleiding van een onderzoek naar behoeften in de wijk of het
dorp (nulmeting). Als is gebleken dat er een breed draagvlak is voor het opzetten van een
Meldpunt dan kan de volgende stap worden gezet. Trek voldoende tijd voor een gedegen start
uit, want een goede basis is nodig voor het welslagen van een Meldpunt;

Stap 2. Creëren van een draagvlak
Na het onderzoek is het creëren van draagvlak en het onderhouden van dit draagvlak een
voortdurend actiepunt geweest. De onderzoeksgroep of initiatiefgroep formuleert een
opdracht of doel en beschrijft dit in een actie- of communicatieplan.
De initiatiefgroep zoekt vrijwilligers, sleutelfiguren en kartrekkers die zich willen committeren
aan de gestelde doelen. Mocht er al een lokaal netwerk zijn, dan is hetgeen er al aanwezig is
in de wijk of het dorp, het startpunt. Bijvoorbeeld aansluiten bij een dorpsraad, wijkcomité
of anderszins. Misschien moet dan wel een koerswijziging worden gedaan, afhankelijk van de
doelen die beide partijen zich hebben gesteld. Samen op zoek naar de win-win, zorgt ervoor
dat er geen concurrentie ontstaat;

Stap 6. Projectplan schrijven
Als de meest belangrijke partijen op de hoogte zijn van de komst van het Meldpunt, dan kun je
samen met die partijen een projectplan schrijven. Een goed projectplan geeft richting en stelt
kaders. Dit plan kun je gebruiken voor de interne- en externe communicatie (WAT gaan we
DOEN) en voor het generen van middelen.

Stap 7. Werven vrijwilligers
Na het schrijven van een projectplan kun je afspraken maken over inzet en verantwoordelijkheden. Het werven van vrijwilligers die voor een langere periode mee willen werken is nu de
belangrijkste zorg. Vrijwilligers moeten weten waar ze ja tegen zeggen en ook onder welke
voorwaarden ze gaan werken. Privacy en gedragscode moeten daarom helder omschreven zijn
en er moet een bewustzijn en commitment zijn om volgens deze werkwijze te willen werken.
Vrijwillig in deze is niet vrijblijvend.

Stap 8. Training en scholing

Streamer

Door een inspirerende training te organiseren
voor de vrijwilligers creëer je meer draagvlak
en een positief teamgevoel. Dit teamgevoel is van belang in de praktijk zodat de vrijwilligers
steeds een beroep op elkaar kunnen doen. Omdat er geen hiërarchie in de groep is, is het
WIJ(k)-gevoel een succesfactor voor het slagen van shet Meldpunt. Het zou heel fijn zijn als de
aanwezige professionals mee aanschuiven of zich ook willen laten scholen in hoe ze het best
kunnen omgaan met deze manier van onderop werken.

Stap 3. Organisatievorm kiezen

Stap 9. Inrichten van het Meldpunt

Aals er aangesloten kan worden op een bestaande organisatie dan is de organisatievorm of
rechtsvorm snel gekozen. Als dit niet het geval is dan zal de initiatiefgroep overwegen om te
kiezen voor een Stichting, Vereniging of Coöperatie. Deze organisatievorm is belangrijk om
middelen te generen zoals b.v. subsidie of fondsen/giften en geeft meteen het initiatief een
duidelijke positie. Het opzetten van een Meldpunt kost niet veel geld, maar zonder middelen
kun je niet zichtbaar worden.

Het inrichten van het Meldpunt Naoberzorg is een belangrijke en bewuste stap in het proces.
Vrijwilligers zijn er klaar voor, het netwerk is stevig verankerd in de wijk en de professionele
organisatie staat in de reservestand. De werkplaats gaat van start met het echte werk en voor
de verhalen en ontmoetingen tussen Naobers onderling. Let op taal en eenvoudige werkafspraken. Er zijn geen vaste doorverwijzingen, de contacten die uiteindelijk zorgen voor een match
gebeuren vaak in een-op-een ontmoetingen. Of doordat iemand iets signaleert en het netwerk
(Naoberzorg of huisarts) inschakelt.
Burgerkracht in het Meldpunt staat voor het zelf oplossen van problemen of uitdagingen. Doe
vooral wat je in andere situaties ook zou doen, heel gewoon en vanzelfsprekend. Sluit aan bij
wat zich aandient en handel in het moment en ter plekke. De praktijk is dusdanig ingericht dat
de ontmoetingen laagdrempelig zijn en dat verhalen en signalen worden opgepakt als blijkt
dat er behoefte aan is. Het Meldpunt is bereikbaar via de vrijwilligers zelf of via de website of
telefoon. Een vast aanspreekpunt zal in het begin nog niet werken, er moet eerst gewerkt worden aan relaties en vertrouwen. De huisarts moet wel heel zeker zijn en voldoende vertrouwen
hebben in het Meldpunt voordat hij/zij iemand doorverwijst. Dat geldt uiteraard ook voor de
andere professionele organisaties of het Wmo-loket van de gemeente.
Wees kritisch op je eigen proces, zonder oordeel. Het opzetten van een Meldpunt is experimenteel, niemand weet hoe dit moet omdat er nog geen voorbeelden zijn. Experimenteren is
leren. Taal en grondhouding zijn in elke ontmoeting nieuw en de grondhouding is leidend. De
mens die een vraag of behoefte heeft wil gewoon en direct worden benaderd. Een mens ontmoet een mens, die present is, aandacht heeft en luistert naar wat nodig is. Luistert naar waar
behoefte aan is. Uit die ontmoeting ontstaat vaak (weer) een vraag, die dan kan worden doorgegeven aan de coordinator (vrijwilliger) van het Meldpunt. Soms kan dit op een eenvoudige

Stap 4. Laat je zien en horen
Zichtbaar worden in de wijk of het dorp kun je op verschillende manieren doen. Middels een
folder, door op deurbellen te drukken en het gesprek aan te gaan, door een website of gebruik
maken van social media. Dit onderdeel belichten we wat uitgebreider in paragraaf 3.2.

Stap 5. Relaties opbouwen
14

thuiszorg, dagbesteding, diaconie en het onderwijs. Investeer in relatie en bouw aan vertrouwen, doe wat je zegt en ben betrouwbaar. Vertel bijvoorbeeld hoe je in het Meldpunt omgaat
met privacy.

Ervanuit gaande dat het lokale netwerk in deze stap aanwezig is, is de volgende stap relaties
opbouwen en je verhaal (doel en missie) vertellen. Wat kan het Meldpunt voor de mensen
en aanwezige organisaties betekenen en hoe werkt het Meldpunt in de praktijk. Je kunt hier
bijvoorbeeld gebruik maken van de zogenaamde ‘Tupperware-methodiek’ (gewoon gezellig
bij mensen thuis op de koffie met als doel om elkaar te leren kennen), maar ook op de lokale
markt staan, presentaties verzorgen en dergelijke.
Wie ben je en wat willen we? Het verhaal kort en duidelijk kunnen vertellen vergt kennis, overtuiging en enthousiasme. Je wil graag dat de mensen in wijk of dorp ook enthousiast worden
van het idee om een Meldpunt op te zetten. Maar wat nog belangrijker is dat ze het nut en
noodzaak onderschrijven. Zonder dit draagvlak is er geen stevig basis om op verder te bouwen. Denk aan de relatie met de huisarts, POH, zorgaanbieder, welzijnsinstelling, Wmo-loket,
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manier, soms is het wenselijk om professionals in te schakelen. Maar het kan ook andersom, de
professional komt in het huisbezoek een vraag of behoefte tegen en neemt contact op met het
netwerk of het Meldpunt. In beide gevallen worden de vragen, ontmoetingen en/of oplossingen in het Meldpunt besproken.
Het Meldpunt komt 1 x per maand bij elkaar en zonodig vaker of rondom een specifieke vraag.
Dan worden de verhalen vertelt, maar ook de zorgen waarmee een vrijwilliger zelf worstelt.
Vaak gaan deze zorgen over het stellen van de eigen grenzen, over privacy of claimgedrag van
mensen. Of over zaken waarover je met elkaar nog niet hebt nagedacht en waar je met elkaar
dan tegen aan loopt. De praktijk is weerbarstig en uiteindelijk blijkt dat eenvoudige vragen
b.v. vervoer of een klusje soms aan de achterkant heel complex kunnen uitpakken. Dan is het
heel fijn als je met elkaar over deze ontwikkelingen kunt praten. Zo is ook de frequentie en hoe
vaak je naar iemand toe moet gaan onderwerp van gesprek. Wat kan wel en wat zeker niet.
Wanneer moet je professionele hulp inschakelen en tot hoever kun je zelf gaan.

in het dorp. Samen op zoek naar de win-win zorgt meteen voor breed draagvlak en dat zorgt
weer voor (h)erkenning in de wijk. Deze (h)erkenning is later van belang voor de verankering
(borging) en het verlangen naar de positie waarmee het Meldpunt een regulier onderdeel
van de samenleving is geworden. Het Meldpunt heeft zijn plek verovert en doet ertoe. Op dat
moment is de drempel weg en kan verder worden gebouwd aan het netwerk en de samenwerking. Het Meldpunt is geen statisch geheel en onderhevig aan alles wat leeft en beweegt
in de wijk of het dorp. Er moet dus een bereidheid zijn om mee te bewegen. De behoefte aan
structuur en organisatie staat dit soms in de weg.

Stap 10. Voortgang ondersteunen

De relatie met de professionals kun je steeds weer verbeteren door ze mee te nemen in het
proces en de resultaten of voortgang regelmatig te delen met de relevante (doorverwijzers)
partners, zoals b.v. de huisarts of het maatschappelijk werk. Noem dit inspiratiebijeenkomsten
en organiseer deze laagdrempelig en kort, b.v. een lunchbijeenkomst. Dat vraagt geen extra
tijd.

In de pilot is ervoor gekozen om de vrijwilligers de mogelijkheid aan te bieden om met elkaar
buiten de werkplaats (ontmoetingen bespreken) ook het eigen groeiproces te bespreken. Het is
aan te bevelen dat er dan wordt gewerkt met maatjes; een maatje die als vertrouwenspersoon
buiten de groep luistert naar de persoonlijke worsteling van een vrijwilliger. Dit omdat de
vrijwilligers vaak worden geconfronteerd met herkenbare problemen of situaties, zoals bijvoorbeeld verlies of ziekte.
Trainingen en inspiratiebijeenkomsten zijn erop gericht om met elkaar te leren hoe je meer
‘Present’ kunt zijn en beter kunt aansluiten bij de ander. Onvoorwaardelijk leert leren luisteren
is in de praktijk een hele kunst. Ervaringen leren dat dit voor iedereen een heel belangrijk
onderdeel is van het eigen proces. Deze leermomenten zorgen voor een betere kwaliteit van
de ontmoetingen en voor meer zelfvertrouwen bij de vrijwilliger. Het opschrijven van een
gedragscode is iets anders dan in de praktijk te ervaren hoe je deze daadwerkelijk kunt invullen. Dit geldt zeker ook voor het leren luisteren en present willen en kunnen zijn. De vrijwilliger
leert vooral door het doen, in de praktijk.
Het benoemen van een extern vertrouwenspersoon die er ook voor gasten of andere mensen
is, is ook aan te bevelen. Vrijwilligers kunnen dan zelf kiezen of ze van deze persoon gebruik
willen maken of dat ze liever met een maatje willen werken.

3.2 Zichtbaar in de wijk/dorp
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De zichtbaarheid in het dorp of de wijk gaat vooral over het opbouwen van een positieve
relatie met relevante en betrokken partners, waarin er voldoende wederzijds vertrouwen en
gelijkwaardigheid is en men elkaar serieus neemt. De gelijkwaardigheid is met name voor de
vrijwilliger nieuw en soms een drempel die moet worden overwonnen. De professional kan
hierin tegemoet komen door aan te sluiten bij deze gevoelens. Maar dan moet hij/zij deze
wel eerst herkennen.
Het is handig als het Meldpunt zichtbaar is, bijvoorbeeld door een vaste plek in de wijk of
het dorp. Dit kan bij een inloopcafe of huis van de wijk, of een centrale plek in de wijk/dorp.
Communiceer goed en regelmatig hoe en wanneer/waar het Meldpunt bereikbaar is. Dit kan
middels een flyer, FB of een website. Maar ook via de partners, die mensen kunnen doorverwijzen. Door je zichtbaar te maken, door b.v. de flyeren in de supermarkt of tijdens de jaarmarkt,
kun je van de gelegenheid gebruik maken en de mensen vertellen wat het Meldpunt te bieden
heeft. In dit verband is contact met de ondernemersvereniging ook erg nuttig, maar niet voor
de hand liggend. Gewoon doen dan zul je verbaasd staan van de creativiteit en ideeën die daar
leven. Andere partners kijken vaak met een frisse blik naar zaken en weten ook wat er speelt

Het aansluiten bij agenda’s van lokale partijen, zoals de sport- muziekverenigingen, KBO (ouderen) Zonnebloem en toneelvereniging kan ook bijdragen aan het verstevigen van het lokale
netwerk. Doe mee en zet je eigen netwerk en vrijwilligers ook in om andere clubs van dienst te
zijn b.v. help mee tijdens een muziek of toneelavond en laat je zien!

Vraag om ondersteuning als dat nodig is van bijvoorbeeld een welzijnsinstelling. Zij hebben een
formele taak om burgers/vrijwilligers te ondersteunen in de wijk. Ook bijvoorbeeld een wooncorporatie kan een heel goede rol spelen en helpen bij signaleren en preventie, het geven van
advies of informatie/tips.

Samenvattend:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Streamer

een (toegankelijke laagdrempelige) locatie
telefonische bereikbaarheid
PR en communicatie, zoals een nieuwsbrief en artikelen in lokale blaadjes
Een flyer, website en gebruik van social media
deelname aan publieke activiteiten, zoals markten en andere bijeenkomsten waar je je kunt
laten zien
burger-vrijwilligersbijeenkomsten
inspiratiebijeenkomsten voor professionals/partners
verbinden met de lokale ondernemers (via hun vereniging)
en je persoonlijke netwerk in je eigen dorp benutten: vertel iedereen dat het een fantastisch initiatief is waar je bij aan kan haken.
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IV. De ontmoetingen
4.1 Introductie op de ontmoetingen
In dit hoofdstuk vertellen we over de ontmoetingen en verbindingen die tijdens onze reis
plaatsvonden. Omdat het er zoveel zijn, hebben we een selectie gemaakt van tien bijondere
ont-moetingen, waarbij we hopen een dwarsdoorsnede te geven van de diversiteit en soms
ook de complexiteit waarmee we te maken hebben.
De bijzondere mensen die we op onze reis zijn tegengekomen en waar we u in dit handboek
kennis mee laten maken zijn: Pieta, Jan, Heleen, Albert, Hilde, Ben, Marie, Wilmy, Ellen, en
Petra. De namen zijn gefingeerd om, ter bescherming van ieders privacy de herkenbaarheid zoveel als mogelijk te vermijden. In het Meldpunt en werkplaats worden geen namen
genoemd, we praten over mw. C. of meneer B. Alleen het bestuur van NaoberzorgPunt Roggel
is bekend met achtergrondinformatie die voor de ondersteuning relevant kan zijn.
Privacy staat bij het Meldpunt Naoberzorg hoog ik het vaandel. Buiten de werkplaats-bijeenkomsten wordt niet over gasten of situaties gesproken. Als er iets is, dan wordt het bestuur
van de vereniging NaoberzorgPunt ingelicht. In de verschillende situaties werken we samen
met professionals, zoals de huisartsen, POH-GGZ, zorgaanbieder, Wmo-loket, thuiszorg of het
Maatschappelijk Werk.
Naar aanleiding van de verhalen en ervaringen kunnen we succesfactoren en aandachtspunten
beschrijven. Deze zijn verwerk in de vorm van een waaier.
Er zijn inmiddels twee van dergelijke waaiers vervaardigd:
• over de relatie tussen vrijwilliger en professional (waaier nummer 2) in het kader van het
Meldpunt
• over de relatie tussen de burger als initiatiefnemer en de professional (waaier nummer 1).
Deze waaier is (ontwikkeld in 2013 in samenwerking met de Hogeschool Nijmegen). Hij doet
dienst als een soort handboek voor het opzetten van een lokale netwerkorganisatie en is
geschreven op basis van de ervaringen in Roggel in de periode 2009-2013.
Beide waaiers zijn te bestellen bij de Stichting Naoberzorg Nederland via
info@naoberzorgnederland.nl of www.naoberzorgnederland.nl of 06-54713443.
Ook professionele organisaties en samenwerkingspartners kunnen de waaiers gebruiken om
hun personeel te scholen of te coachen in het werken van onderop.
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4.2. Ontmoetingen door de vrijwilligers van het Meldpunt
De ontmoeting met Ben. (vanuit het perspectief van de vrijwilliger)
Ik (vrijwilliger) werd gebeld door een medewerkster van het Groene Kruis of ik naar Ben wilde
gaan. Ben was erg alleen en op zich zelf. Of Naoberzorg ook boodschapjes deed of mee gaat
naar de bieb? Ben was gevallen en kon daarom niet meer goed lopen. Zijn kinderen wonen ver
weg.
De thuiszorg komt er elke dag voor de verzorging. De eerste keer dat ik er aanbelde (het
duurde wel even voordat meneer in shirt en onderbroek de deur opende) moest ik flink duwen
om binnen te komen. Voor de deur lagen stapels kranten en andere spullen.
Ben is altijd netjes en zegt altijd ‘ mevrouw’ tegen mij, ook al is hij bijna altijd in shirt en onderbroek. Je merkt ook na een paar keer dat je zijn vertrouwen krijgt, door de verhalen en wat hij
mij vertelt.
Ook vraagt hij aan mij wat lekker is. Ben moet aankomen, want hij is te mager. Dan geef ik wat
voorbeelden van wat lekker is (b.v. slagroom ) en zulke dingen.
Na een aantal keren gaf hij te verstaan dat het wel een rommeltje is, je kon net overal door. Als
ik boodschappen op het aanrecht neerzet dan moet ik eerst plek maken. Ik vroeg hem of ik kon
helpen met opruimen en dat vond hij fijn, want de bak onder de tafel was al wel drie jaar niet
open geweest.
Helaas is het niet zover gekomen, want Ben kreeg longontsteking en is toen vrij snel overleden.

De ontmoeting met Ellen (vanuit het perspectief van de vrijwilliger)
Ellen woont zelfstandig en komt vaak bij mij op bezoek. Ellen claimt mij steeds opnieuw en
meer, dit omdat ze weinig mensen vertrouwt. Ik ben steeds voorzichtig in mijn contact met
haar, maar ze vertrouwt mij en ik mag als een van de weinige in haar huis binnen komen.
Ze pikt van mij ook commentaar, over bijvoorbeeld de afwas, of de poezen. Maar dit helpt
meestal niet veel. Ellen verwaarloost zichzelf, haar huis, haar poezen. Ze heeft iets met poppen, haar hele huis staat vol met poppen en verzamelt alles wat ze maar tegen komt. Ik maak
me soms echt zorgen over haar, omdat ze erg mager is, ze heeft bijna geen tanden meer in de
mond en weigert naar de tandarts te gaan.
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Ellen heeft een heel verleden en zwerft veel over straat. Ik heb de indruk dat Ellen nergens
meer terecht kan. Op een gegeven moment raak ik zelf overbelast en schakel ik het Meldpunt
en het bestuur van Naoberzorg in. Ik blijf wel voor haar zorgen, maar gezien de hele situatie
schakelt het Meldpunt de hulp van het maatschappelijk werk in. De teamleidster neemt de
verantwoordelijkheid voor een deel weg bij mij weg, gelukkig. ik ben erg blij dat er nu eindelijk
hulp voor Ellen komt en ik blijf wel in contact met haar, omdat ze mij vertrouwt. Samen met
de mevrouw van maatschappelijk werk regelen we achter de schermen zaken, zoals met de
curator. Het Meldpunt neemt ook nog contact op met Ine, specialistische thuiszorg. Door
deze positieve ervaring en ondersteuning heb ik het werk van NaoberzorgPunt beter leren
kennen. Omdat je echt verschil kunt maken heb ik me aangemeld als vrijwilligster bij het
Meldpunt. Mijn ervaringen motiveren mij om dit te doen. Op een goed moment heb ik wel
afstand genomen van Ellen. Het werd mij teveel. De situatie is best ernstig en na veel overleg
met maatschappelijk werk is wordt Ellen uiteindelijk toch ergens intern opgenomen, vanwege
gevaar voor zichzelf en de omgeving. Dit is beter voor haar, ik ben gerust en blij voor haar, want
ze mag de poezen en poppen meenemen.
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De ontmoeting met Marie
In de zomer van 2016 belt de thuishulp van Marie naar het Meldpunt Naoberzorg.
Een kennismakingsgesprek volgt waarin blijkt dat Marie zich eenzaam en buitengesloten voelt
in het dorp. Ze vraagt of er iemand af en toe met haar wil wandelen, maar ze wil ook graag
iemand waarbij ze af en toe haar verhaal kwijt kan. Een vrijwilliger maakt afspraken met Marie,
ze wandelen dan vaker door het dorp en hebben samen plezier. Marie laat steeds vaker blijken, dat zij ook iets voor een ander wil doen. De vrijwilliger vertelt haar over het project van
Naoberzorg ‘Kom-op-de-soep’ (voor de eenzame mensen op zondag). Hier wordt Marie erg blij
van en roept dan meteen: “dan kook ik de soep wel, want daar ben ik heel goed in!”.
Uiteindelijk wil ze zelf vrijwilliger worden bij dit project en kookt ze regelmatig een grote pan
soep voor de andere mensen in het dorp. Erbij horen is heel erg belangrijk voor haar, ze wil
graag iets doen en vertelt steeds dat ze graag een nieuwe kans wil krijgen. Mensen in het dorp
hebben een negatief beeld over haar, waardoor ze zo geïsoleerd is geraakt.
Dit project geeft haar de kans om te laten zien waar de goed in is en dat ze echt iets kan betekenen. Hierdoor krijgt ze weer een positieve ervaring en het gevoel er weer bij te horen, maakt
haar weer blij. Met veel liefde en plezier verwent ze iedereen die maar verwent wil worden
met haar heerlijke soepen. Zodoende kan weer van betekenis zijn. De vrijwilliger blijft met haar
wandelen en door de nieuwe contacten ontstaan zelfs vriendschappen. Het tij is gekeerd en
dar is binnen Naoberzorg het hoogst haalbare, Marie in haar eigen kracht en weer zelf achter
het stuur.

de vrijwilligers luisteren steeds opnieuw naar haar verhaal. Pieta gaat nu elke zondag mee naar
het zondagprogramma ‘Kom-op-de-soep’. Dan staat ze elke zondagochtend om 9 uur al te
wachten tot ze om 11 uur wordt opgehaald. Na afloop zwerft ze weer door het dorp. Er is wel
iets veranderd, ze doet dit met een glimlach, zorgt voor de plantenbakken in het dorp en mensen groeten haar. Op haar manier hoort ze er wel gewoon bij, ze kijkt echt uit naar de zondag.

De ontmoeting met Jan (vanuit het perspectief van de vrijwilliger)
De ontmoeting met Jan (alleenstaand) wordt via de Thuiszorg geregeld. Jan is beginnend
dementerend. Vrijwilligers gaan op bezoek, meneer zit de hele dag binnen. De thuiszorg komt 3
x per dag. Jan vindt het heel prettig als iemand binnenloopt. Je hoeft niet lang aanwezig te zijn.
Maar dan komt de vraag of we ook huishoudelijk werk willen doen. Dit doen we echter niet.
De thuiszorgmedewerker heeft te weinig tijd voor een gesprek, terwijl Jan wel behoefte heeft
aan een gesprek. De vraag is of er op dinsdag en vrijdagochtend bezoek kan komen. Vrijdag
is een probleem voor de vrijwilliger. De vrijwilliger ziet dat Jan er vaak onverzorgd uit ziet. Ze
probeert hem hierin aan te sporen, maar dit lukt niet. De thuiszorg vraagt mij om signalen
door te geven. De zoon komt wel ieder weekend en de overbuurvrouw doet 2x per week boodschappen. Later besluiten we in de werkplaats om ook een dementievrijwilliger in te zetten.
Ik twijfel of het wel nodig om 2 x per week langs te gaan, naast alle bestaande zorg? In deze
situatie werken we prima samen met de vrijwillige dementiezorg en na verloop van tijd dragen
we de ondersteuning van Jan over aan de vrijwillige Dementiezorg. Ik blijf stand-by voor als het
nodig is.

De ontmoeting met Pieta
Pieta is door de huisarts verwezen. Pieta is psychiatrische patiënt, heeft last van angststoornissen en is al jaren onder behandeling van GGZ. Het Meldpunt NZP wordt ingeschakeld om
gezelschap te houden, te luisteren en als ‘vangnet’ voor familie. Het Meldpunt NZP regelt dagopvang en zorgboerderij voor haar. Zodoende is ze 5 dagen per week onder de mensen. Echt
contact met familie is er weinig. Pieta wandelt (zwerft) dagelijks door het dorp. Iedereen kent
haar inmiddels en veel mensen groeten haar of maken een praatje met haar. De vrijwilliger van
Naoberzorg gaat soms ook mee op bezoek bij huisarts en regelt een gesprek met de PHO-GGZ.
Op haar verzoek is ze ook aanwezig bij de gesprekken met de psychiater. Ze vertrouwt de vrijwilliger volledig, maar claimt niet.
Pieta is al langer onze gast, ze loopt vaak verloren op straat als er geen dagopvang is.
Ze krijgt regelmatig bezoek van een van de vrijwilligers van het Meldpunt en we bellen haar op
als er activiteiten zijn die leuk zijn voor haar om mee te doen. Dat vindt ze erg fijn.
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Op een goed moment contact met haar dochters, omdat we ons zorgen maakte over haar
gedrag (depressie en eenzaamheid). We regelen een overleg met het Algemeen maatschappelijk werk. Daarna is het stil! Er is van hun kant geen contact meer met het Meldpunt.
We nemen Pieta mee in het zomerproject (2016) ‘Kom-op-de-soep’ om het weekend te breken.
Pieta had in het weekend ook bezoek van een vrijwilliger van het Meldpunt, maar dit bezoekje
is na een tijdje door ons stopgezet, omdat hij zich niet aan de gedragscode hield en hierin
niet gecorrigeerd wilde worden. Later horen we dat deze persoon (bij ons vrijwilliger-af) Pieta
nog regelmatig bezoekt. Pieta krijgt steeds nieuwe medicijnen voor haar angstaanvallen en
leeft nog steeds erg geïsoleerd. Ze is wel erg dankbaar voor alle hulp en steun die we met een
aantal vrijwilligers verlenen. Pieta vertelt steeds opnieuw haar levensverhaal en trauma’s en

De ontmoeting met Wilmy
Wilmy is via de thuiszorg doorverwezen naar het Meldpunt Naoberzorg. Wilmy woont alleen
en is 87 jaar. De thuiszorg zorgt voor haar en ze kookt nog zelf. Ze woont geïsoleerd aan de
rand van het dorp. Wilmy geeft op een gegeven moment aan dat ze heel graag bezoek zou willen krijgen en dat ze graag nog ergens aan mee zou willen doen. Ze wordt lid van de vereniging
en krijgt hiermee opeens een groter netwerk. Uiteindelijk meld ze zich zelfs aan als vrijwilliger!
Ze staat open voor iedereen en zo komt er een verbinding tussen Wilmy en Pieter. Pieter
woont zelfstandig bij een zorginstelling in het dorp en is autistisch. Pieter is ook gast bij ons
en wil graag contact, maar liever een-op-een.
We matchen beide vragen met elkaar, zo gaat Van, Voor en Door de burgers van Roggel dat is
Pieter nu elke woensdagochtend koffie drinken
Naoberzorgpunt. Dit is de leuze van Naoberzorgpunt,
bij Wilmy en doet kleine klusjes voor haar. Een
een leuze die ik volmondig ondersteun en graag mede wil
prima oplossing en match voor allebei, een
uitdragen. Ik voel mij op mijn plaats in Roggel.
win-win!
Wilmy wordt nu elke zondag opgehaald voor het project ‘Kom-op-de-soep’, waar ze meedoet
aan een beweegprogramma en elke zondag andere mensen uit het dorp ontmoet. Ze is inmiddels een stralend middelpunt geworden, iedereen kent haar en groet haar als ze langs haar
huis fietsen. Het beeld van de eenzame oma achter het raam is voorgoed verdwenen. Zelf zegt
ze; ‘ ik ben niet gelukkig meer (ze heeft haar dochter en echtgenoot verloren), maar nu wel
tevreden. Mijn leven heeft weer iets meer glans gekregen’.
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De ontmoeting met Hilde (vanuit het perspectief van de vrijwilliger)
Hilde woont al jaren alleen en meld zich zelf aan bij het Meldpunt. Ze heeft geen specifieke
vraag, maar bevind zich in een complexe thuissituatie. Ze heeft behoefte om hierover te praten
en soms advies te ontvangen van de mensen van het Meldpunt. Er ontstaat een bijzondere
vertrouwensrelatie met mij, als vrijwilliger. Hilde belt mij op cruciale momenten, waarna ik
ondersteuning regel of zelf op bezoek ga. Ik moet hierin wel steeds het initiatief nemen, maar
merk dan wel meteen dat Hilde dit erg op prijs stelt. Ze is vraagverlegen en schaamt zich soms
voor de thuissituatie en verleden. Vrijwilligers ondersteunen haar ook in praktische zin (klussendienst of vervoer) en luisteren graag naar haar verhalen. Uiteindelijk kunnen we niet veel
meer doen. Precies genoeg voor Hilde.
Maar dan ontdekken we dat Hilde langzaam maar zeker tekenen van dementie gaat vertonen.
We nemen contact op met de zoon en de huisarts. Na een tijdje krijgt Hilde de diagnose
Dementie.
Ze kan de weg naar huis niet meer vinden en we begeleiden haar naar de huisarts of dagbesteding. Ook nu werken we samen met de vrijwillige Dementiezorg. Hilde is een erg liefdevol
mens, ze is overal erg geliefd. We proberen zo lang als mogelijk, in overleg met de familie, haar
mee te laten doen aan de zondagactiviteit ‘Kom-op-de-soep’. Vooral de familie, die verder weg
woont, voelt zich hierdoor ontlast. Helaas komt het moment dat het echt niet meer gaat, Hilde
wordt opgenomen in een gesloten afdeling, maar wel dichterbij haar familie.

De ontmoeting met Carla
De medewerker van het Wmo-loket belt met het Meldpunt n.a.v. het keukentafelgesprek i.v.m.
vervoer en scootmobiel. Het gaat over Carla een oudere dame die alleen woont en veel problemen heeft gehad in de relationele sfeer en heeft een moeilijke relatie met haar dochter. Haar
zoon komt elke week en regelt veel voor haar. Door alle problemen voelt ze zich erg eenzaam
en ze worstelt erg met haar rouw en verliezen. De gesprekken met de vrijwilliger gaan vooral
over haar verdriet.
We nodigen haar uit voor het inloopcafe, langzaam maar zeker durft ze op eigen gelegenheid
te komen (dankzij de scootmobiel). Zodoende ontstaat er een relatie die ertoe leidt dat ze elke
week naar het inloopcafe toe gaat. Later gaat ze ook op zondag mee naar Kom-op-de-soep. In
het inloopcafe ontmoet ze iemand, ze worden dikke vriendinnen. Win-win, waar geen vrijwilliger meer bij nodig is…

De ontmoeting met Petra
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Petra meldt zich zelf bij het Meldpunt, had de informatie over het Meldpunt in lokale Roggels
Blaedje gelezen. Petra heeft een heleboel vragen voor het Meldpunt en hoge verwachtingen,
ze wil en-en-en; en vervoer, en klussen en boodschappen. Maar ook hulp bij verhuizen en
vervoer naar de biologische boer op een bepaalde tijd. We maken meteen duidelijk dat het
Meldpunt hieraan niet tegemoet kan komen, maar ze blijft bellen en proberen (claimen).
Uiteindelijk is het duidelijk wat ze wel en niet kan halen en verwijzen we haar door naar het
inloopcafe. Echter door haar psychisch aandoening (smetvrees en moeite om contact te
maken) lukt het haar niet om aansluiting te vinden.
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Ze voelde zich afgewezen door de andere mensen, die het op hun beurt moeilijk vinden om
met haar om te gaan en haar te accepteren zoals ze is. Ze draagt overal een mondkapje en
loopt met een parasolletje over straat. Langzaam wennen de mensen aan Petra en dan komt
ze zo af en toe toch naar het inloopcafe. De klusjesman is regelmatig in de weer, maar geeft
ook duidelijk zijn grenzen aan. De klusjesman doet wel zijn best en vervoert haar zo nu en dan,
maar niet met veel enthousiasme. Iedereen doet zijn/haar best om er voor haar te zijn, maar
deze situatie is niet op te lossen met Naoberzorg! Dit is duidelijk een situatie van alleen maar
halen, zonder wederkerigheid of perspectief voor Petra om echt mee te kunnen doen.

De ontmoeting met Rene (vanuit het perspectief van de vrijwilliger)
Rene wordt door het Wmo-loket doorverwezen, hij heeft een indicatie voor zorg en ondersteuning met een PGB. Hij komt amper buiten, heeft heel weinig contacten in de buurt, is erg
kritisch en bozig op iedereen. Hij heeft wel een aantal mensen die voor hem de boodschappen
doen. Rene heeft mensen verloren en is erg verbitterd. Hij heeft wel veel behoefte om hierover
te praten en vertelt elke keer als ik er ben, steeds opnieuw hetzelfde verhaal. Over vroeger,
over het sterven van zijn partner. Ik luister elke keer geduldig naar zijn verhalen, zonder oordeel. Want we laten OMA thuis, dat hebben we in de cursus Presentie geleerd. OMA staat voor
geen oordeel, mening of advies hebben. Bij Rene is dit een heel belangrijk punt van aandacht.
Ik doe graag elke week boodschappen voor hem, maar stel steeds vaker duidelijke grenzen.
Omdat ik dit lastig vind, bespreek ik dit in een werkplaatsoverleg en daar wordt besloten om
niet toe te geven aan het verzoek om schoon te maken, gordijnen te wassen of zelfs de zolder
op te ruimen.
Rene weigert na veelvuldig aandringen van de zorgprofessional en mij om zelf boodschappen
te gaan doen. Hij komt het huis nauwelijks uit en wij willen dat meer stimuleren, maar hij
bepaalt zelf wel wanneer hij eraan toe is. Hij claimt steeds meer van mij, als vrijwilliger en dit
maak ik dan ook bespreekbaar in de werkplaats. Nog duidelijker eigen grenzen stellen en het
boodschappen doen langzaam afbouwen. Intussen is er wel een vertrouwensrelatie ontstaan
tussen Rene en mij. Uiteindelijk laten we het zoals het is. ‘Laten’ is ook een belangrijk begrip in
de Presentietheorie.

Verhaal van een vrijwilligster (ND)
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Mijn eerste ontmoeting als vrijwilligers bij het Meldpunt:
Samen met Karin een eerste gesprek gehad met mevr. X. Het klikte meteen tussen ons. Ik
kan heel gezellig met haar kletsen en ik kan behoorlijk goed omgaan met haar ondanks haar
angstaanvallen en dat ze me af en toe probeert te claimen. Ik heb dit toen in de cursus kenbaar
gemaakt en heb geleerd hiermee om te gaan. Nu mevr. X meer aanspraak heeft, mee gaat naar
de soep en ik haar af en toe meeneem naar huize St. Elizabeth, waar ze mensen kent die met
haar in het zangkoor hebben gezeten, zie je dat ze helemaal opleeft en zelf ook meer naar buiten treedt en met meerdere mensen omgaat. Het is een lieve en gezellige vrouw nu, terwijl ze
in het begin heel angstig was. Van deze ontmoeting heb ik heel veel geleerd. Daarnaast geeft
het me veel voldoening dat ik iemand blij kan maken.

Brief van Alex
Mijn naam is Alex en ben 41 jaar oud, ik heb klassiek autisme en ben daarom cliënt bij de zorginstelling Care+ te Roggel. Care+ geeft mij begeleiding en ondersteuning bij mijn persoonlijkheidsproblematiek. Via deze organisatie ben ik ruim 2,5 jaar geleden in Roggel komen wonen
in een project begeleid wonen, tevens ben ik daar naar hun locatie voor dagbesteding gegaan
om een juiste dag structuur te krijgen. Ik heb mijzelf binnen Care+ zodanig ontwikkeld, dat ik
er klaar voor was om dagbesteding uit te bouwen naar vrijwilligerswerk buiten de dagbesteding.
Mijn voorkeur ging uit naar vrijwilligerswerk, in het bijzonder een maatjesproject in
Roggel en omgeving. Tezamen met mijn begeleiding ben ik op internet gaan zoeken naar een
voor mij passend project in deze omgeving. Via, via zijn wij bij Naoberzorgpunt terecht gekomen, waarna wij een vrijblijvend gesprek hebben gehad met Karin. Tijdens dat gesprek heb ik
verteld dat ik autistisch ben en daarbij begeleid wordt door Care+. Nadat ik dit verteld had leek
Naoberzorgpunt in eerste instantie huiverig om mij als vrijwilliger in te zetten, doordat zij over
te weinig kennis beschikken van autisme en daardoor ook niet weten hoe om te gaan met mijn
problematiek. Na dit gesprek is de directie van Care+ in gesprek gegaan met Karin om het een
en ander uit te leggen en toe te lichten met als resultaat dat Naoberzorgpunt mij toch een kans
wilde geven. Ik heb mij toen aangemeld voor de inloop op woensdagochtend en later is daar de
donderdagmiddag aan toegevoegd.
Nu Naoberzorgpunt mij beter heeft leren kennen en nadat Care+ had aangegeven dat de
inloop van woensdagochtend toch wat te druk was voor mij, ben ik gevraagd als maatje voor
Jopi. Hier heb ik enthousiast volmondig “Ja” tegen gezegd en al snel werd een eerste kennismaking ingepland. Omdat er tijdens die kennismaking direct een “klik” was ben ik daar al vrij snel
als maatje begonnen. Inmiddels ga ik standaard iedere woensdagochtend naar Jopi , doe daar
wat klusjes en drink gezellig een kopje koffie met een praatje. Ik hoop dit in de toekomst uit
te kunnen breiden. Aan de donderdagmiddagen bij Naoberzorgpunt beleef ik ook veel plezier
door de combinatie van mensen helpen met de computer en het maken van een praatje. Dit is
erg goed voor mijn zelfvertrouwen.
Door Naoberzorgpunt heb ik het gevoel gekregen dat ik geaccepteerd en opgenomen ben in
de gemeenschap van Roggel. Ik heb nu echt het gevoel dat ik erbij hoor in het dorp, doordat ik
meer aanspraak heb van mensen op straat en in de winkels.
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V. De bestemming
Op 8 december 2017 vindt het eindsymposium plaats van onze pionierstocht.
Het is niet een eindbestemming, maar een tussenstap van de vele reizen die we nog gaan
maken. En zoals dat bij de meeste reizen gaat, kijken we ook altijd terug. Wat zijn we
tegengekomen, wat hebben we geleerd, wat heeft bijzondere indruk gemaakt, wat willen
we doorgeven aan mensen die eenzelfde tocht willen maken. In dit hoofdstuk maken we de
balans op.
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Doel en de functie van de werkplaats
zorgPu

In de werkplaats is gewerkt aan de coördinatie en samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. De werkplaats was in
de breedste zin van het woord een ontwikkelplek waar gewerkt
werd. De belangrijkste ontwikkelpunten op een rij:

Zoekend naar vorm en inhoud van de werkplaats

5.1 Realisatie van de doelen
Bij aanvang van de pilot Meldpunt Naoberzorg hadden we drie doelen geformuleerd, die we bij
thuiskomst minimaal zouden hebben gerealiseerd:
1. Er is een werkplaats waar vrijwilligers van het Meldpunt en professionals concreet met
elkaar samenwerken;
2. Er is een training voor vrijwilligers van het Meldpunt Naoberzorg;
3. Het dorpsnetwerk is versterkt, uitgebreid, werkt samen en is verankerd in het dorp/wijk.
Als projectvoorwaarde gold dat de uitkomsten ook zijn geborgd en het niet alleen blijft bij
een pilot. Gaandeweg de pilot werd deze voorwaarde ook een doel. Namelijk ervoor zorgen dat het initiatief zou leiden tot een olievlek. In het voorjaar van 2017 werd de Stichting
Naoberzorg Nederland opgericht. Die gaat ervoor zorgen dat de vrijwilligers verder worden
ondersteund, netwerken actueel blijven en verbindingen worden gelegd met wijken, dorpen
of gemeenschappen die een dergelijk initiatief willen nemen. De pilot in Roggel vervult dan de
voorbeeldfunctie.
Alle doelen zijn gerealiseerd. Er is een werkplaats, de training is ontwikkeld en vormgegeven
in een draaiboek, het dorpsnetwerk is uitgebreid en de voortgang is verankerd in de nieuwe
stichting. Die timmert inmiddels al aardig aan de weg en er zijn al diverse gemeenschappen en
gemeentes geïnteresseerd in het concept.

5.2 Evaluatie van de werkplaats: van gast naar vrijwilliger
In de periode van januari 2016 tot en met november 2017 is de werkplaats begeleid door
Veronique Smit van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg.
Ten behoeve van het reisverslag citeren we in deze paragraaf uit het evaluatieverslag dat zij bij
afronding van haar opdracht schreef. De belangrijkste uitkomst is wel dat enkele gasten van
het Meldpunt in de loop van het traject zelf ook vrijwilliger zijn geworden bij NaoberzorgPunt
Roggel.

Citaat uit het evaluatierapport van Veronique
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‘De ontwikkelingen van het Meldpunt Naoberzorg zijn te situeren in het hedendaagse tijdsbeeld
waarin burgerkracht en participatie belangrijke speerpunten zijn in gemeentelijk en landelijk
beleid. Het Meldpunt Naoberzorg borduurt op een geheel eigen wijze voort op zaken zoals,
wijk- en supportgericht werken en vormt tevens een linking-pin tussen nulde- en eerstelijnszorg.
Het Meldpunt Naoberzorg richt zich praktisch op de zogenaamde ´niet- medische´ vragen van
mensen. Te denken valt dan aan mensen die behoefte hebben aan aandacht, een luisterend oor,
wandelen, leuke dingen doen, boodschappen of lichte tuinwerkzaamheden. Kortom, menselijke
aandacht. Zingeving en verlies zijn levensthema´s die vaak een belangrijke rol spelen in het contact met mensen.’

Vooraf was er geen specifieke werkwijze uitgedacht. We moesten al zoekend en pionierend op reis met elkaar. Terugkijken
kunnen we stellen dat er twee vaste thema op de agenda hebben gestaan. De eerste helft
van de bijeenkomsten werd gevuld met nieuwtjes en ontwikkelingen in het dorp en bij
NaoberzorgPunt Roggel. Hiermee zorgden we ervoor dat er samenhang ontstond tussen het
Meldpunt Naoberzorg met de andere activiteiten van Naoberzorgpunt. De rode lijn in het
verloop en de voortgang van het projectplan en de te ondernemen activiteiten bleef op deze
manier scherp in beeld bij alle betrokkenen. De tweede helft van de bijeenkomsten was gericht
op het bespreken van oude en nieuwe ontmoetingen tussen vrijwilligers en gasten. De vorm
van de bespreking kan geduid worden als een visie ontwikkelende intervisie.

Deelnemers aan de werkplaats
Tijdens de pilot is duidelijk geworden dat het aantal van zes vrijwilligers toch wat te beperkt
was. In januari 2017 zijn twee nieuwe vrijwilligers ingestroomd en hetzelfde is nogmaals
gebeurd in de zomer van 2017. Op dit moment heeft het Meldpunt Naoberzorg dus tien
vrijwilligers. De achtergrond van de vrijwilligers is divers. Sommige hebben een professionele
achtergrond in de zorg, anderen niet. Van belang is dat vrijwilligers een innerlijk commitment
voelen om er te kunnen en te willen zijn voor een ander. Vrijwilliger zijn gaat dus niet alleen
om het doen (handelen) maar vooral ook om het er zijn voor de medemens. Dit vraagt om het
ontwikkelen van een bepaalde visie (gevoel en houding) bij het in contact zijn met de ander.
Een aantal van de vrijwilligers is ook actief bij andere activiteiten van het NaoberzorgPunt
bijvoorbeeld bij het Inloopcafé of bij het project ‘Kom op de soep’. Deze inbedding heeft een
positief effect gehad op de uitrol van de pilot.

De Inbedding van het Meldpunt in het NaoberzorgPunt Roggel
Bij aanvang van de pilot werd door de vrijwilligers de zorg uitgesproken dat de gesubsidieerde
pilot niet los zou moeten komen te staan van de activiteiten van de vereniging NaoberzorgPunt
Roggel. We zouden met elkaar voor de verbinding moeten zorgen. Dat is gaandeweg goed
gelukt doordat we het eerste deel van de werkplaats besteedden aan ontwikkelingen.
Bovendien heeft men er bewust voor gekozen om de vrijwilligers uit de andere werkgroepen
van het NaoberzorgPunt ook te laten deelnemen aan de training. Daarmee ontstond min of
meer vanzelfsprekend de verbinding en samenwerking. Tevens konden gasten gemakkelijk
aansluiting vinden bij de overige activiteiten van NaoberzorgPunt.

Samenwerking en co-creatie nulde- en eerstelijnszorg
Het mooie van het Meldpunt in Roggel is dat het oorspronkelijk idee voortkomt uit de eerstelijnszorg zelf (zie voorwoord van huisarts Hundscheid). In de afgelopen jaren was er natuurlijk
ook samenwerking ontstaan met diverse zorgprofessionals en was NaoberzorgPunt niet onbekend voor hen. Met de introductie van het Meldpunt bestond er dus al een basis van vertrouwen. Dat was overigens nog geen co-creatie. Die ontstond pas gaandeweg het proces.
Voor vrijwilligers was het nieuw om professionals rechtstreeks te benaderen om te overleggen.
Voor professionals was het enigszins onwennig om hun werk af te stemmen met vrijwilligers.
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Hierin lag natuurlijk ook de grote uitdaging en het pionierswerk. Dat proces is bij de afronding
van de pilot natuurlijk nog volop aan de gang en zal aandacht blijven vragen.

Leerpunten en kantelpunten voor de nulde- en eerstelijn:
- Het leren verwijzen naar elkaar
- Het praktisch samenwerken in situaties waarin dit een meerwaarde heeft voor de gast
- Doorverwijzing en begeleiding en bemiddeling naar de eerste lijn als de situatie te complex is voor de 0de lijn
- Openstaan voor een wederkerige en nieuwe vorm van leren en samenwerken
- Bruggenbouwen in een omgeving die erg gefragmenteerd is (netwerkontwikkeling)
- Persoonlijk overleg in de werkplaats met externe hulpverleners

Effecten:
-

Professionals leren downscalen
De 1ste lijn leert de specifieke kracht en mogelijkheden er- en herkennen van de 0de lijn
Versterken (sociaal) netwerkbewustzijn
Multi perspectivische werkwijze omarmen
Leren volgen; vertrouwen hebben in het organisch ontwikkelingsproces

In de pilot hebben we vooral gewerkt aan het durven loslaten en niet al te streng te zijn voor
jezelf. We hoeven immers geen professionals te worden, maar gewoon liefdevolle Naobers.

Visieontwikkeling Meldpunt
Het leren er te zijn voor de ander en je bewust worden van je eigen oordelen, vooroordelen en
aannames is een heel proces. Verder is de ervaring dat je problemen soms niet kunt oplossen
voor de ander en dat je dan als vrijwilliger deelgenoot wordt in het verduren van onmacht
een niet altijd eenvoudig leerproces. Het ontwikkelen en ondersteunen van de visie werd
medevormgeven door de taal die wij bewust hebben ingezet in de werkplaats. Zo spraken wij
niet over cliënten en casussen maar over gasten en ontmoetingen. Het taalveld dat je gebruikt
verandert de werkelijkheid en de beleving ervan. Het schept ook een nieuwe speelruimte
waardoor anders denken en handelen wordt gestimuleerd.
Visie ontwikkeling is niet iets wat op een blauwe maandag plaatsvindt, het is een geleidelijk
proces dat afhankelijk is en samenhangt met de plaatselijke context en van de gezamenlijke
geschiedenis die men tijdens en door het proces samen met elkaar beleefd en doorleefd. Visie
ontwikkeling is nooit af.

wederom moeten stilstaan bij het waarom van deze pilot. Het zelfsturend vermogen van de
groep is het laatste jaar sterk toegenomen. De vrijwilligers maken gebruik van elkaars kwaliteiten en men kan als maatje ook buiten de werkplaats op elkaar vertrouwen en terugvallen.
Twee onderwerpen hebben de afgelopen jaren met de groep meegereisd. Ten eerste het
thema grenzen. Wat zijn je grenzen als vrijwilliger? Voel je je grenzen en mag je ze aangeven,
op welke manier en wanneer. Welke hulpvragen die door gasten of professionals gesteld
worden horen bij ons? Wat kunnen en willen we behappen als Meldpunt? Dankzij deze vragen
kwam een proces van identiteitsontwikkeling op gang. Een tweede thema wat met regelmaat
de revue heeft gepasseerd is het bewust zijn en worden van je eigen oordelen en aannames.
Hierop werd telkens weer kritisch gereflecteerd zodat bewustwording kon groeien.
Bovenstaande leerprocessen hebben voor een ieder in de groep ook op individueel niveau
impact gehad. Het stelde vragen aan de orde over de wijze waarop je met jezelf en de ander
wil omgaan. Patronen in taal en gedrag werden opengelegd. Dit leerproces was zeker verrijkend maar niet altijd makkelijk.

Gouden Tip:

Schrijfwerk

Neem elkaar in bescherming

We hebben tijdens de pilot geleerd dat je
alleen moet beschrijven wat echt nodig is (basis registratie). Dus vooral niet registeren om
het registeren. Als Meldpunt Naoberzorg heb je te maken met de privacy van de gasten die
gewaarborgd moet blijven en daarnaast vinden vrijwilligers en gasten het ook belastend en
niet zinvol om formulieren in te vullen.
Schriftelijke verslaglegging lijkt wel zin te hebben in het kader van de pilotopdracht om kennis
over te kunnen dragen (analyse, reflectie, procesbeschrijving). Door informatie te bewerken en
te verwerken ontstaat er een tijdelijke pilot uitkomst, resultaat dat meegenomen kan worden
bij de mogelijke opzet van andere Naoberzorg Meldpunten.
De vormen van registeren die zijn toegepast tijdens de pilot volgen hieronder:
Telefonische aanmeldingen worden genoteerd in het zogenaamde “zwartboek”(letterlijke
kleur van het notitieboekje). Basisgegevens van de gast en zijn hulpvraag worden hierin kort
beschreven. Het zwartboekje rouleert bij de vrijwilligers die telefonisch bereikbaar zijn voor
het Meldpunt.
Excel lijst waarin basis gegevens gasten geregistreerd staan.
Notulen van de werkplaatsbijeenkomsten. Procesverslagen die naast inhoudelijke informatie
ook een inkijk geven op de procesontwikkeling van en in de werkplaats en het NaoberzorgPunt
/ Meldpunt in zijn geheel.
Vrijwilligers hebben in het kort geanonimiseerd een aantal ontmoetingen beschreven. Die zijn
in hoofdstuk IV verwerkt.

Groepsontwikkeling en individuele ontwikkeling
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De vrijwilligers hebben in de werkplaats voornamelijk van en met elkaar geleerd op een
verhalende, narratieve wijze. Men leerde van en met elkaar door het bespreken van de ontmoetingen. De verhalen veranderen en groeien in de loop van de tijd. De gasten krijgen een
eigen gezicht en karakter en hetzelfde gebeurde met de vrijwilligers. In de werkplaats wordt
gespeeld met visies, perspectiefwisselingen en verbeeldingskracht. Dit spelen helpt om de
complexiteit, veelvormigheid en meerduidigheid toe te laten in verhalen die soms dreigen te
verstarren. Het groepsontwikkelingsproces heeft niet alleen plaatsgevonden in de werkplaats
maar ook daarbuiten bijvoorbeeld tijdens de trainingsdagen. Het groeiproces van de groep
heeft een geleidelijke maar gestaag beloop gehad. De vrijwilligers met wie de pilot is gestart
maken allemaal nog steeds deel uit van de groep, niemand is uitgevallen. De groep is qua deelnemersaantal in de tweede fase geleidelijk uitgebreid. Dit heeft een positief effect gehad op de
dynamiek in de groep. De nieuwe vrijwilligers zorgden voor nieuw leerrendement en voor het
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Wijze woorden van de voorzitter van de werkplaats

5.3. Training van de vrijwilligers

In de eindevaluatie van de werkplaats heeft de voorzitter enkele belangrijke conclusies vermeld
die van groot belang zijn voor mensen die een dergelijk concept willen overnemen. De ontwikkeling en bevindingen van de pilot zijn context gebonden. Niet alles is één op één te kopiëren
naar een andere wijk of dorp. De visie ontwikkeling van de pilot is een organisch proces dat zijn
kracht ontleent uit het nooit af zijn -> mooi om de kritische dialogische speelruimte met elkaar
te blijven opzoeken.

Net als de begeleiding van de werkplaats, is ook de training voor de vrijwilligers door een
extern bureau vormgegeven, te weten het Bureau Training, Coaching & Advies van Hedi
Manderfeld.
Zij kreeg als opdracht mee een training te verzorgen op het gebied van ‘present zijn’. De leervragen vooraf waren:
1. Het leren aangeven van grenzen met betrekking tot het werk bij het NaoberzorgPunt in het
algemeen en in het bijzonder binnen de pilot Meldpunt Naoberzorg.
2. Eigen behoefte helder en kenbaar kunnen maken door in verbinding te zijn met jezelf, de
ander en binnen het team.
3. Met zelfvertrouwen je werk kunnen doen, met aandacht voor gespreksvoering, telefoongesprekken en vragen van Naobers.

•
•
•
•
•

Het Naoberzorg gevoel kun je deels leren, maar moet vooral geleefd en beleefd worden
Onderkennen van het belang van meerstemmigheid en diversiteit.
Hanteren van het insluitingsprincipe in de wijze waarop je denkt en handelt.
Zonder geïnspireerde kartrekkers is een Meldpunt Naoberzorg niet realiseerbaar.
Deelnemende professionals dienen zich te ontwikkelen op het vlak van het leren faciliteren
van vrijwilligers. Dat betekent o.a. leren misbaar te zijn.
• Voorkomen van wij en zij denken tussen vrijwilligers en professionals.
In plaats daarvan -> wat hebben wij elkaar te bieden (leren)?
• Wederkerigheid en de presentiegedachte stimuleren extern maar ook intern.
Gasten hebben aandacht nodig maar vrijwilligers ook.
• Niet veel moeten, de ruimten geven voor het ont-moeten en ontmoeten.

Bij de opzet van de training stond het gedachtegoed van Andries Baart en de door hem ontwikkelde methodiek op basis van de Presentietheorie centraal.
Methodische kenmerken (geclusterd)
Kenmerken betreffen
1. beweging, plaats en tijd
2. ruimte en begrenzing
3. aansluiting
4. zich afstemmen
5. betekenis

Strekking
De beroepskracht volgt de ander
(in plaats van het omgekeerde)
Uit één stuk werken / integralisme
(in plaats van fragmentatie en specialisering)
Bij het geleefde leven zijn
in plaats van bij de bureaucratische schematisering ervan)
Het goed van de ander centraal zetten
(in plaats van de eigen - goede - bedoelingen
De ander is minstens bij één in tel
(erkenning en relatie wegen het zwaarst)
*Bron: website Stichting Presentie www.presentie.nl

Achtergrond en basismateriaal training
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Het programma, de leerdoelen en werkvormen die tijdens de training zijn gebruikt, zijn voor
een groot deel ontleend aan deze theorie. Ook het gedachtegoed en de modellen van NLP
(Neuro Linguïstisch Programmeren), geweldloos communiceren van Marshall B. Rosenberg en
het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross zijn in de training geïntegreerd.
De inhoud en aanpak van de training van de vrijwilligers van NaoberzorgPunt Roggel is steeds
afgestemd met de voorzitter van de vereniging, die zelf de basistraining Presentietheorie heeft
gevolgd. Na iedere bijeenkomst is met haar geëvalueerd en vooruitgekeken op het programma.
Doel was om de aanpak maximaal te laten aansluiten op de werkpraktijk van de vrijwilligers
en de actualiteit aan leervragen die voortkomen vanuit de pilot Meldpunt Naoberzorg in het
bijzonder of vanuit het coördinatieteam als geheel.
De training is door de vrijwilligers beoordeeld met zeer goed, zo goed dat deelnemers na de
training te kennen hebben gegeven dat ze graag meer verdieping wilde, op onderwerpen als
grenzen aan geven, geweldloos communiceren, leren omgaan met Dementie en verlies. Maar
ook met lastige situaties en professionals. Het bestuur van de vereniging NaoberzorgPunt heeft
daarop besloten om elke maand een themaochtend te organiseren. De vrijwilligers, ook buiten
de werkplaats, willen ook graag deelnemen en meedoen. De vrijwilligers kiezen zelf hun thema’s en de training wordt steeds door een professional begeleid. Wellicht dat de groep straks
zichzelf kan aansturen? Dat zou een mooi en bijzonder resultaat zijn. Wordt vervolgd.

35

5.4. Relatie tussen het Meldpunt en deelprojecten
‘Naoberkids’ en ‘Kom-op-de-soep’ en ‘Thuis Vitaal’
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In de looptijd van de pilot (2015-2017) zijn we door een aantal ontwikkelingen ingehaald.
Binnen de vereniging NaoberzorgPunt Roggel zijn in 2015-2016 een aantal bijzonder
nieuwe projecten gestart. Deze projecten worden in verschillende verhalen genoemd en
daarom beschrijven we hier de relatie met de projecten ‘Kom-op-de-soep’, ‘Thuis Vitaal’ en
‘NaoberKids’.
Door het succes van het Meldpunt komen er steeds meer vragen binnen. Professionele organisaties weten ons te vinden en dat is voor de bewoners van Roggel winst. De winst zit in het
gegeven dat als wij – op een laagdrempelige manier – bij mensen binnen komen, luisteren we
in eerste instantie naar hun verhaal. In het verhaal zit meestal een vraag of komt een verlangen
naar voren. Deze vragen gaan vaak over het eigen (vaak kleine) netwerk, mantelzorg die overbelast dreigt te raken en verlieservaringen. Kortom, mensen willen ertoe doen en erbij horen
maar zeker ook hun verhaal kwijt kunnen.
Veel van de vragen kunnen we op een eenvoudige manier oplossen. Dit is helemaal in lijn
met de basisfilosofie van Naoberzorg. Naoberzorg en ook deze pilot is opgezet om zo veel als
mogelijk ‘niet-medische vragen’ lokaal en samen met vrijwilligers/naobers op te pakken. Door
de samenwerking die er is met de verenigingen (netwerkorganisatie) en de aansluiting die we
steeds zoeken bij activiteiten die in het dorp worden georganiseerd, kunnen we snelle en praktische verbindingen maken. We maken steeds optimaal gebruik van samenwerkingspartners,
in het bijzonder de huisarts en het Algemeen maatschappelijk werk. Het spreekt voor zich dat
zo’n netwerk alleen werkt als voldoende wederzijds vertrouwen is, en dat straal je dan ook uit.
Zodra er een vertrouwensrelatie is ontstaan durven mensen vaak ook een volgende stap te
maken en dan kunnen we mensen goed motiveren om mee te doen aan het project Kom-opde-soep, speciaal voor alleenstaande mensen om de zondag te breken.
Meedoen aan Kom-op-de-soep is heel vaak een prima oplossing gebleken. Zo ook het project
Naoberkids. Als we weten dat in het netwerk mensen zijn die blij worden van een bezoek,
samen wandelen of boodschappen doen, een spelletje spelen etc. dan kunnen via dit project ook kinderen van groep 7 en 8 inzetten. Kinderen die meedoen aan het proefproject
NaoberKids (www.naoberkids.nl) kunnen door iets voor een ander te doen, punten verdienen
en ervaring op doen. Ervaringen die hen op hun beurt leren dat je zelf ook blij kunt worden als
je anderen helpt. Op deze manier kun je ook het tekort aan vrijwilligers verkleinen, hoewel dit
geen doel op zich is. De kinderen worden door vrijwilligers begeleid om het bezoek bij iemand
ook op een veilige manier te kunnen laten verlopen.
We werken ook samen met het sport- en Lifecentre MicoSport. In deze samenwerking is het
projectidee Vitaal Thuis ontwikkeld. Tijdens onze vele bezoeken bij mensen thuis zien en horen
we heel veel. We zien dat mensen niet of nauwelijks bewegen, dat ze niet bezig zijn met hun
eigen gezondheid, gezond eten en/of meer bewegen. Als onze vrijwilligers dit signaleren, dan
wordt de samenwerking met Mico-Sport (en dit kan in elk dorp anders zijn) ingezet, uiteraard
in overleg met de deelnemer. In de praktijk levert deze samenwerking heel veel win-win op. Je
ziet dat mensen hierdoor bewuster – en blijer – worden en meer gemotiveerd worden om een
stap buiten hun eigen leefwereld te zetten. Je kunt hierdoor redelijk eenvoudig veel en snel
resultaten behalen. Het belangrijkste aspect hierbij is zingeving en plezier. Bewustwording is
een proces en blijft een keuze, want sommige mensen willen gewoon echt niet veranderen. En
dan moeten we dit ook respecteren.
De vrijwilligers in het Meldpunt maken allemaal gebruik van de extra mogelijkheden die aanwezig zijn binnen de vereniging Naoberzorg en de samenwerkingspartners in het dorp.
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VI.

De volgende reis (borging en uitrol)

Na beëindiging van de pilot Meldpunt zal het Meldpunt en de werkplaats binnen de
Vereniging NaoberzorgPunt Roggel verder in de samenleving worden uitgezet en doorontwikkeld. Uit de evaluaties met professionele organisaties blijkt eveneens dat de gekozen
werkwijze als positief ervaren wordt en een goede basis vormt voor de samenwerking in de
toekomst. We verheugen ons dan ook enorm op alle reizen die we nog gaan maken.
Nieuwe avonturen en blijven pionieren is ons motto.
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VII.

De reisgids (toolkit Meldpunt)

Gedurende onze reis hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van producten die al
waren ontwikkeld door de vereniging NaoberzorgPunt Roggel. Er zijn al reizend ook nieuwe
producten vervaardigd die nodig bleken te zijn om onze reis voort te zetten.
Bijna alle producten zijn als document te downloaden via de website www.naoberzorpuntroggel.nl.
Zij maken geen deel uit van dit handboek. Het zou dan een veel te lijvig document worden.
We sommen ze voor u op:
a. Een gedragscode waarin vastgelegd is welke grondhouding we van onze vrijwilligers vragen
b. De gedragscode is vertaald naar zeven basiseigenschappen.
c. Er is een privacyreglement opgesteld ter bescherming van de persoonsgegevens van gasten en vrijwilligers.
d. De vereniging heeft een klachtenregeling en procedure opgesteld zodat mensen ook
mogen aangeven als ze niet tevreden zijn over hetgeen het Meldpunt voor en met hen
doet
e. Voor zowel vrijwilligers als ook gasten is een vertrouwenspersoon ingesteld.
f. Er is een draaiboek gemaakt van de training Present zijn.
g. Bij de afronding van een training ontvangen deelnemers een certificaat.
h. In het kader van de pilot zijn inspiratiebijeenkomsten gehouden met professionals.
i. Van de start- en eindconferentie van het Meldpunt zijn presentaties beschikbaar.
j. Gedurende de looptijd van het project is PR materiaal gemaakt om het Meldpunt onder
de aandacht te brengen van een breed publiek. We noemen hier de flyer (informatiefolder
die breed in het dorp en bij instellingen is verspreid), specials, een infografic met de basisgegevens van het pilotproject, power point presentaties voor instellingen en verenigingen,
artikelen in lokale blaadjes, de nieuwsbrieven.
k. Waaier no.1 (gaat over de relatie tussen burger en professional) en waaier no. 2 (gaat over
het resultaat van het Meldpunt en betreft de relatie tussen vrijwilliger en professional)
l. Het reisverslag van het Meldpunt.
m. Voortgangsrapportages voor de financiers.
n. Een filmpje (vrijwilligers en gasten vertellen over hun ervaringen met het Meldpunt)
o. Een filmpje over de deelpilot ‘Kom-op-de-soep’ voor alleenstaanden
p. Er is een heus naoberlied gemaakt dat tijdens het eindsymposium voor het eerst op de
bühne wordt gebracht.
q. Er is een Naoberzorgkwartet waarmee met name nieuwe initiatieven vertrouwd kunnen
raken met de basiselementen van naoberzorg in wijk, dorp of buurt.
r. Vrijwilligerswaardering (certificaten en attenties): elke vrijwilliger krijg na een inwerk
periode van drie maanden een gesprek met het bestuur over haar of zijn functioneren.
Wil men met elkaar verder dan ontvangt de vrijwilliger een certificaat van deelname.
Jaarlijks ontvangen alle vrijwilligers van NaoberzorgPunt en Meldpunt een attentie.
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De belangrijkste onderdelen van de toolkit (reisingrediënten) voor het opzetten van een
Meldpunt zijn wel:
• Het draaiboek van de training
• De waaier als handzaam werkdocument
• Het reisverslag
Met deze drie instrumenten zou men een Meldpunt kunnen starten, maar daarvoor verwijzen
we naar de randvoorwaarden in de waaier.
Zonder een lokaal netwerk, een kartrekker met de benodigde kennis en ervaring en een groep
bevlogen vrijwilligers is een Meldpunt namelijk niet te realiseren.
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