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Hoofdstuk 1.

Projectplan Transformatieproject

‘Het opzetten van Meldpunten Naoberzorg in de wijk of buurt’.
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Opdrachtnemer: Stichting Naoberzorg Nederland
Datum: 30 mei 2018

Opdracht: Het uitvoeren, evalueren en doorontwikkelen van het projectidee ‘Meldpunt Naoberzorg’
in het kader van het Actieplan ‘Een tegen eenzaamheid 1’ met gebruik van de werkwijze van
Naoberzorg is en blijft pionieren, als het gaat om het opzetten van een gedegen lokale
netwerkorganisatie, met als stip op de horizon in elk dorp of wijk een Meldpunt.
Doel: Wij stellen ons in de komende jaren ten doel om samen met de eerstelijnszorg een vijftal
Meldpunten op te zetten om minder eenzaamheid te kunnen bewerkstelligen.

Missie:

Naoberzorg als positieve preventieve gezondheid in de wijk!
Visie:
De Stichting Naoberzorg Nederland werkt op basis van wederkerigheid en wederzijds vertrouwen
mee aan het opzetten en inrichten van lokale netwerkorganisaties. Het Naoberzorgteam (lokaal)
kent een open projectstructuur en werkt onafhankelijk. Deze onafhankelijkheid is in de
samenwerking met lokale overheden en aanbieders van cruciaal belang. Door deze neutrale positie
kunnen we vanuit een gezamenlijk belang burgers en ondernemers met elkaar verbinden en samen
werken aan een gemeenschappelijk doel: een betere en gezondere samenleving en minder
eenzaamheid in eigen dorp of wijk.
Stichting Naoberzorg Nederland werkt uitsluitend met en voor inwoners van een wijk of dorp met als
belangrijkste doel mensen te ondersteunen om de eigen regie (beter) te leren voeren. Ieder mens wil
een gezond en betekenisvol leven kunnen leiden. De samenwerking met ondernemers en
professionals is natuurlijk ook van belang, maar in eerste instantie niet leidend. De mens is altijd
leidend in onze manier van denken en doen. De huisarts speelt hierin een belangrijke sleutelpositie.
Naoberzorg claimt niet voor iedereen onmiddellijk een oplossing te kunnen bieden. Integendeel, het
‘concept’ werkt alleen als mensen in hun eigen wijk of dorp iets voor een ander willen betekenen.
Het bouwen aan een solide lokale netwerkorganisatie kan alleen slagen als mensen werken vanuit
wederzijds vertrouwen en elkaar, uit welbegrepen eigenbelang, iets gunnen.
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‘Ik ben er voor jou’, is een missie die eenvoudig klinkt, maar in de praktijk soms best complex kan
zijn. In onze werkwijze praten we niet over mensen, maar mét mensen.
We kijken hierbij niet vanuit het perspectief van doelgroepen, maar vanuit de mens als geheel.
Er meer voor elkaar te willen zijn, is ook betekenis geven aan ‘ontmoeting’ en zo je eigen netwerk
vergroten en nieuwe vriendschappen aan durven gaan, om de kans op eenzaamheid te verminderen.
Meedoen, door zorg en aandacht te hebben voor elkaar en de mensen in het dorp, die daar op
enigerlei wijze behoefte aan hebben, is de beste medicijn voor een gelukkiger leven.
Om de huidige situatie inzichtelijk te maken en de noodzaak tot dit verbeterplan te beargumenteren,
is het van belang dit in een historische context te plaatsen.
Historisch context2
De mismatch tussen aanbod en behoeften in zorg en welzijn mag gerust dé crisis van de huidige
gezondheidszorg worden genoemd. Zowel de behoeften van gebruikers, als de behoeften van de
aanbieders van die zorg en welzijn komen in de knel.

Het lijkt evident dat het huidige aanbod van gezondheidszorg aan een herijking toe is.
De zorg wordt (te) duur en voorziet niet in de behoefte om het verschil in gezonde
levensverwachting tussen bevolkingsgroepen te verminderen. Het leidt daarbij tot overbelasting bij
een belangrijke groep zorgverleners. Tegelijkertijd lijkt de huidige gezondheidszorg niet een
adequaat antwoord te hebben op de behoefte een “betekenisvol leven” te leiden in de met 50%
toegenomen levensjaren, gezien het voorkomen van eenzaamheid in onze samenleving. De nadruk
lijkt nog steeds te liggen op “zo lang mogelijk leven” en de definitie van gezondheid van de WHO uit
1948 die stelt dat men alleen gezond genoemd kan worden bij een toestand van compleet
welbevinden, lijkt olie op het vuur voor een medisch technische benadering.
De zorg lijkt nog steeds gefocust op het diagnosticeren en behandelen van ziektes en het inzetten
van zorg (ZZ) en te weinig op gezondheid en gedrag (GG) en mens en maatschappij (MM) (zie
afbeelding boven).
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uit het document van H.P. Jung, huisarts – Crisis in de gezondheidszorg
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De kern van wat de afbeelding wil laten zien is dat de gezondheidszorg gekanteld is van een
Pyramide, waarin zorg (en met name specialistische zorg) het kleinste topje van de driehoek was
(blauw) en de rol van de kerk/charitas (roze) voor de gemeenschap belangrijker was, tot een
waterhoofd waarbij de specialistische zorg een veel te grote rol heeft gekregen, qua kosten en qua
visie op gezondheid en de rol van de kerk/charitas door de overheid overgenomen en
geïnstitutionaliseerd is en dus in het blauwe gedeelte terecht is gekomen. In de toekomst zou deze
Pyramide moeten doorkantelen, zodat deze weer op de brede basis komt te staan, waarbij de eigen
regie van de burger (roze oppervlak van de driehoeken) vergroot zou moeten worden. Niet meer
door kerk of charitas (toen) of de overheid (nu) die het sociaal domein beheerden en beheersten,
maar door de burger zelf.
“Met gezondheidszorg bedoelt men in feite ziektezorg. Dat moet veranderen.”
Om de regie weer terug te geven aan de burger is het noodzakelijk dat er een match is tussen vraag
en aanbod in de zorg.
Vraag en Aanbod
De directe en indirecte zorgverlening staan onder grote druk. Het “meedoen” van kwetsbare burgers
is minder logisch en vanzelfsprekend dan wordt aangenomen. Datzelfde kan gezegd worden over
aspecten als “zelfregie” en het veronderstelde “eigen netwerk” van individuele burgers.
Wij zien een toename van de problematieken met GGZ – cliënten, zorgmijders, mensen met
dementie, eenzaamheid en een toename van de druk op mantelzorgers. Hierdoor komen lokale
samenlevingen onder druk te staan. Verder constateren wij nog steeds vormen van
“vraagverlegenheid”. Dit zorgt ervoor dat mensen met een hulpvraag c.q. hulpbehoefte vaak (te)
lang onzichtbaar blijven en daardoor deels onnodig vereenzamen. De samenwerking met
professionals die de rol van intermediair op willen pakken, en mensen die achter de “voordeuren”
komen, is cruciaal om mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag zichtbaar te krijgen. Ook de
directe omgeving van kwetsbare burgers kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Alleen in samenwerking met iedereen die in de wijk of het dorp woont, leeft en werkt is het mogelijk
om eenzaamheid structureel aan te pakken. Vanuit voorliggende opdracht willen we samen met
partners in een Coalitie een antwoord bieden op het actieplan ‘Een tegen Eenzaamheid’ 3van het
Ministerie van VWS (2018). Deze Coalitie noemen we vooralsnog Coalitie Meldpunt Naoberzorg 0.1.
(0.1 staat hierbij voor de verbinding tussen de nuldelijnszorg en de eerstelijnszorg).
Daarnaast is er ook een vorm van “aanbodverlegenheid”. Hiermee wordt bedoeld dat er mensen zijn
die iets zouden willen met hun kwaliteiten, maar daar tot dusver nog geen invulling aan konden of
durfden geven. Deze mensen blijven daardoor helaas vaak te lang onzichtbaar. Mensen aanspreken
op hun kennis en vaardigheden biedt kansen voor lokale initiatieven van onderop. Dit zijn kansen
voor een meer sluitende aanpak tussen de vrijwilliger in samenwerking met de eerstelijnszorg en
overige professionals.
De eerste pilot in Roggel (2009) was de basis voor de missie, visie en werkwijze van de Stichting
Naoberzorg Nederland die kan leiden tot het opzetten van Meldpunten in wijken en dorpen.
Deze pilot was opgezet n.a.v. een onderzoek van een huisarts in Roggel waaruit bleek dat ruim 25%
van de vragen van mensen niet-medisch waren.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid
Landelijke ontwikkelingen
Eén van de landelijke initiatieven is het concept “positieve gezondheid”.
3
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De opgedane ervaringen in de praktijk hebben er inmiddels toe geleid dat op steeds meer plekken in
Nederland, burgerinitiatiefgroepen kiezen om volgens de werkmethode van Naoberzorg te willen
werken. Naoberzorg als verbindende schakel tussen de eerste- en nuldelijnszorg.
Deze ontwikkelingen waren aanleiding en motivatie om in Maart 2017 een landelijke Stichting
Naoberzorg Nederland op te richten (www.naoberzorgnederland.nl ).
Naoberzorg betekent letterlijk zorgen voor je buren.
Hieronder lichten we toen waar Naoberzorg voor staat.
Naoberzorg staat voor:
➢ Naoberzorg is burenhulp op dorps- buurt of wijkniveau.
➢ Naoberzorg is primair gericht op het bieden van ondersteunende hulp door vrijwilligers aan
individuele hulpvragers. Wederkerigheid speelt hierbij een belangrijke rol.
➢ Naast het krijgen van hulp en ondersteuning wordt de hulpvrager dan ook aangesproken op
wat hij/zij zelf nog wél kan. Dit verhoogt de eigenwaarde.
➢ Naoberzorg wil lokale burgerinitiatieven van onderop ondersteunen en waar mogelijk en
nodig faciliteren.
➢ Naoberzorg wil het “MEEDOEN” van burgers bevorderen door de zelfredzaamheid te
vergroten, en de eenzaamheid te verminderen, al dan niet met hulp van familie, vrienden
en/ of vrijwilligers.
➢ Naoberzorg wil “verbinden” primair op individueel niveau, dus hulpvraag en – aanbod
koppelen.
➢ Naoberzorg wil slimme verbindingen leggen tussen o.a.:
• Nulde lijn (lokale Naoberzorg – punten) en de eerstelijnszorg, opzetten van een
Meldpunt Naoberzorg is een directe en korte lijn (pilot Roggel 2015-2017)
• Het primair en middelbaar onderwijs (bewustwording – ontmoeting jong/oud –
gezamenlijke activiteiten – b.v. Naoberkids).
➢ Bij Naoberzorg ligt de focus niet enkel op ouderen, maar juist op de gehele samenleving, van
jong tot oud, omdat eenzaamheid niet enkel voorkomt onder ouderen.
➢ Kernwaarden: vertrouwen, wederkerigheid, commitment en Present-Zijn.
Net als ‘Naoberzorg 4’ wil ‘Limburg positief gezond’ op lokaal niveau mensen ondersteunen om
(meer) hun eigen regie te leren voeren en zo een veerkrachtig en betekenisvol leven te kunnen
leiden. Zelfregie en Levenskunst zijn belangrijke pijlers binnen het gedachtegoed van Naoberzorg.
Het gaat te allen tijde over mensen. De 6 dimensies van Positieve Gezondheid (M. Huber 5) sluiten
prima aan bij deze manier van werken (pag.11).
Gewenste situatie en uitdaging
Naoberzorg gaat in principe over de verbinding tussen de nuldelijnszorg en eerstelijnszorg.
De huisarts heeft als doorverwijzer en sleutelfiguur in onze werkwijze een centrale rol.
Vanwege de ontwikkelingen waarbij steeds meer burgers behoefte hebben aan een lokaal netwerk
en alles wat daarom heen gebeurt, zien wij een groeiende noodzaak en behoefte om op een andere
manier te gaan werken. Dit doen wij op lokaal niveau met dorpen of wijken waar burgers met elkaar
aan de slag willen gaan. Door in een wijk of buurt nieuwe mogelijkheden te creëren voor een
constructieve samenwerking tussen de professionele en de vrijwilligerszorg, werken we samen aan
4
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een stevige basis en netwerkorganisaties. De lokale omgeving en omstandigheden (taal en cultuur)
zijn hierbij altijd leidend. Dat wil zeggen dat we, met respect voor alles wat er leeft en speelt in een
wijk of dorp, aansluiten bij wat er op dat moment is.
Als we er vanuit gaan dat niet-medische vragen beter kunnen worden opgepakt door vrijwilligers
samen met aanwezige organisaties in het sociale domein, dan is het ook nodig dat huisartsenpraktijken op een andere manier gaan werken. Dit anders werken heeft voor iedere betrokkene,
grote consequenties. En als we anders gaan werken, dan moet de burger ook, op een of andere
manier, het vermogen hebben om zelf de regie te kunnen voeren.
Hoe kunnen we het vermogen van de burger om zich aan te passen en zelf de regie te voeren
versterken?
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 6 heeft het volgende advies afgegeven als er
gewerkt gaat worden aan een gezonde samenleving: elk beleidsvoorstel, organisatieplan of
praktijkvoorschrift wordt aan drie principes getoetst. Dit geldt voor iedereen die betrokken is bij het
werken aan een gezonde samenleving.
De drie principes zijn:
1. Eenvoud (Voor wie maak ik het nu eenvoudig? Begrijpt de burger het?)
2. Grenzenwerk (Kan ik hiermee voorbij grenzen werken? Ken ik de gevolgen hiervan voor
anderen?)
3. Leren (Welk inzicht levert mij dit op? Welk inzicht levert dit de ander op?)
Dit betreft een voorstel om een volgende stap te zetten om de huidige mismatch tussen het aanbod
in zorg en welzijn en de huidige behoeften van de gebruiker en de aanbieder van diezelfde zorg en
welzijn kleiner te maken.
Ons transformatieplan Meldpunten Naoberzorg in Nederland betreft een voorstel om een volgende
stap te zetten:
1. Eenvoud: de inwoner krijgt voor het eerst de mogelijkheid dat, als hij meedenkt en
meewerkt aan zinnige zorg, de opbrengsten daarvan op lokaal niveau ingezet kunnen
worden en dat hij daar inzicht in krijgt en ook invloed op krijgt. In gesprekken met de
gemeenschap blijkt dat dit zeer aanspreekt en ook goed te begrijpen is. Het lijkt ook (op
voorhand) de motivatie te versterken om een bijdrage te willen leveren aan het succes van
dit idee.
2. Grenzenwerk. Het maakt het mogelijk dat geld dat bespaart wordt binnen de zorg gebruikt
kan worden in het publieke domein. Het kan onnodige drempels voor de stappen van Ziekte
en Zorg (ZZ) in de richting van Gezondheid en Gedrag (GG) en Mens en Maatschappij (MM)
verlagen en is een antwoord op de schotten en grenzen tussen het zorg domein en het
publieke domein. Het kan een oplossing zijn voor het feit dat kosten gemaakt kunnen
worden in het ene domein voor oplossingen in het andere domein en door dit verschil in
probleem eigenaarschap het geld niet op de goede plek terecht kan komen.
3. Leren. Het levert een huisartsenpraktijk, als ook zorgprofessional op, zicht te krijgen op wat
de burger werkelijk aan zorg wil ontvangen, zodat men daar de zorg op in kan richten. En het
is daarmee een antwoord op de vraag hoe de mismatch tussen aanbod en behoefte te
slechten. Het levert andere gemeenschappen inzicht op hoe dit initiatief bij hen gebruikt zou
kunnen worden. Het leert burgers om zich weer verantwoordelijk te voelen en
verantwoordelijkheid te nemen voor (hun eigen) gezonde gedrag en dat van de samenleving.
6
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Een Meldpunt Naoberzorg wil alle partijen (en dimensies die ten grondslag liggen aan eenzaamheid)
op lokaal niveau bij elkaar brengen. De moeilijkste opgave hierbij is het structureel verankeren van
de lokale netwerkorganisatie in de bestaande structuur (systeemwereld) en het bemensen van een
Meldpunt met, voor en door bewoners (en vrijwilligers).

Naoberzorg als brug tussen de informele- en formele zorg
In de zorg zijn verschillende spelers betrokken zoals in de Pyramide (pagina 4) reeds te zien was.

De rol van de huisarts
De invulling van de rol van de huisarts is bepaald niet eenduidig. Voor patiënten is het vaak niet
duidelijk met welke problemen zij zich tot hun huisarts kunnen richten en waarmee zij zich tot
spoedhulp of een specialist moeten richten. Dit heeft jarenlang geleidt tot overconsumptie in de
zorg.
Een huisarts is allround, behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar houdt ook rekening met medisch, sociaal en psychisch functioneren.
Dat geeft de huisarts een belangrijke rol in Naoberzorg. Daarom kiezen we bij de start van de
projecten in de verschillende dorpen, om te beginnen met gesprekken met de huisarts en andere
belangrijke partners in de eerstelijnszorg.

De huisarts heeft tijdens een regulier consult slechts 10 minuten ter beschikking per patiënt.
Als blijkt dat er meer behoefte is aan sociaal-maatschappelijke ondersteuning, dan komt het
Meldpunt in beeld. Samen met vrijwilligers kan – in overleg met familie en professionals – gekeken
worden naar een zinvolle invulling van de dag, waarbij ontmoeting een belangrijke rol speelt.
Concrete projecten zoals bijvoorbeeld ‘Kom-op-de-soep-én-in-beweging’ en ‘Thuis-Fitaal’ bieden dan
praktische ondersteuning en dragen bij aan het weer meedoen, meer levensvreugde en minder
eenzaamheid (pilot 2016-tot heden).
Na een eerste inventariserende ronde langs de huisartsen (in Limburg) blijkt dat huisartsen positief
staan t.o.v. het idee om mee te werken aan het vormgeven van een lokaal netwerk en een Meldpunt,
met Positieve Gezondheid als kader. Een lokaal Meldpunt wordt met name door huisartsen gezien als
meerwaarde vanwege de extra ontlasting van professionals.
8

In onze aanpak kunnen veel onderwerpen – al dan niet in relatie met elkaar – aan bod komen:
-

Voeding: in combinatie met bewust bewegen van groot belang voor de gezondheid.
Bewegen: niet enkel van groot belang voor de gezondheid, maar heeft ook een hoog sociaal
karakter in de benadering van eenzaamheid.
Het ontstaan van nieuwe lokale Coalities van, door, voor en met burgers en professionals.
Het trainen en coachen van vrijwilligers in het kader van Naoberzorg, in combinatie met de
professionals in de wijk.
De groeiende belasting op mantelzorgers verlagen.
Het ontwikkelen van een coöperatieve gedachte waarin solidariteit en eigenaarschap in de
eigen wijk een belangrijke rol spelen.
De aanpak van eenzaamheid onder zowel jongeren als ouderen, versterken van elkaar.
Inzetten van talenten en ervaringen (ruidiensten en de Talent-munt) door b.v.
ervaringsdeskundigen en studenten.

Belangrijke kenmerken van een Meldpunt Naoberzorg zijn:
-

Onafhankelijkheid en laagdrempeligheid;
Een goede samenwerking met de huisarts en eerstelijnszorg;
Van onderop, voor en door burgers en in samenwerking met zorg-welzijn professionals;
Kleine stappen en vooral gewoon Samen-Doen;
Met respect voor wat er al is in een wijk of buurt, aansluiten;
Grondhouding gericht op de wens en de behoefte van de mens;
De mens staat centraal en niet het geld of de winst;
Iedereen werkt vanuit de eigen expertise aan eenzelfde doel, zowel de vrijwilliger als de
professional zijn gericht op meer positieve gezondheid en zinvol samenleven.

De belangrijkste randvoorwaarden om een Meldpunt te kunnen organiseren is het hebben van een
gedegen lokale netwerkorganisatie. Als het opzetten van een Meldpunt niet wordt gedragen door
de samenleving en iedereen die daarin werkt of leeft, heeft een Meldpunt weinig kans van slagen.
Met andere woorden; zonder lokaal netwerk, geen Meldpunt Naoberzorg.
Een van de belangrijkste spelregels hierbij is dus, dat het Meldpunt altijd gericht is op wat er lokaal
speelt en aanwezig is. Alleen zo kan op ‘eigen-wijze’ een Meldpunt worden opgezet. Door deze
wijkgerichte aanpak en het leveren van maatwerk, kan een Meldpunt uiteindelijk door, voor en met
alle relevante partijen op termijn worden verankerd in de lokale samenleving (leefwereld).

De rol van de gemeente
Een andere speler in het speelveld is de gemeente. Wij vinden onafhankelijkheid in het Meldpunt van
groot belang. Onafhankelijkheid van een Meldpunt is een succesfactor, omdat er dan geen verborgen
agenda’s of belangen zijn. Iedereen werkt mee aan eenzelfde doel, namelijk het welzijn en de
gezondheid van de burger/patiënt. De gemeente kan wel een belangrijke rol spelen als facilitator en
plannen van burgerinitiatieven serieus nemen en ondersteunen waar nodig.
Kortom: de Stichting Naoberzorg Nederland wil samen met haar projectpartners de huidige
weerbarstige systeemwereld transformeren met, voor en door burgers naar een prettige gezondere
leefwereld voor iedereen. Samenwerken aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebied
van gezondheid en zingeving.
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De rol van de burger
De beweging van onderop
Gewenst is dat de burger weet waar hij met zijn vragen terecht kan. Zoals hierboven beschreven is, is
een eerste stap om te komen tot een Meldpunt (stip op de horizon) het contact met de
eerstelijnszorg, huisarts, praktijkondersteuner en het sociale wijkteam of gebiedsteam in de wijk.
We zien daardoor twee ‘bewegingen’ langzaam naar elkaar toe groeien:
• de huisarts komt uit zijn/haar spreekkamer
• en de patiënt- burger- durft te vragen en/of wil meer leren over zijn/haar gezondheid.

Samen doen
Als het lukt de brug te slaan tussen de informele en formele zorg ontstaat er co-creatie en win-win.
Echter, samen durven experimenteren kost niet alleen moed, maar ook geld. Om deze beweging
vorm en inhoud te kunnen geven moet er daadwerkelijk iets gebeuren, letterlijk en figuurlijk. Het lijkt
wel alsof het kennelijk ‘normaal’ is, dat een huisarts die een betere dienstverlening voor zijn
patiënten wil, dit allemaal er nog even bij doet in zijn/haar eigen tijd. Dat is niet reëel. Als de huisarts
samen met een groep bewoners deze beweging in gang zet, dan moet er gewerkt worden aan een
andere samenleving. Dat betekent dan dat iedereen mee moet bewegen. Die ‘beweging’ moet
worden georganiseerd en gestimuleerd. Deze ‘aanjaagfuncties’ zijn nieuw en vragen een heldere
visie, opdracht, commitment en doorzettingskracht. Dit aanjagen kan onmogelijk van een huisarts of
vrijwilliger worden verwacht. We zien veel nieuwe functies ontstaan maar nog weinig samenhang en
in samenwerking met burgers.

Opdracht en werkgebied Meldpunt Naoberzorg
Intussen is er op basis van een gezamenlijk gedragen missie en visie, een Coalitie Meldpunt
Naoberzorg 0.1. ontstaan met vertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg en nuldelijnszorg (0 staat in
deze voor nuldelijn/ vrijwilligerswerk en 1 voor eerstelijnszorg). Deze mensen hebben de intentie
uitgesproken om met elkaar vorm en inhoud te willen geven aan een andere manier van werken.
Met als belangrijkste opdracht en gezamenlijk doel:
-

het opzetten van 5 pilots Meldpunten Naoberzorg (pag. 20).

Deze pittige opgave en transformatie vraagt veel extra denkkracht en inzet. Ervaring leert dat we
vooral veel tijd nodig hebben om het huidige gezondheidssysteem langzaam te veranderen. De
Coalitie beschikt met elkaar over veel expertise en een groot netwerk.
Ons werkgebied bestrijkt momenteel Noord- en Midden Limburg en Brabant. Inmiddels zijn er steeds
meer burgerinitiatiefgroepen, ook buiten ons huidige werkgebied, geïnteresseerd in het opzetten
van een Meldpunt Naoberzorg.
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Helaas kunnen we op deze vraag nog geen antwoord geven, vanwege te kort aan middelen en tijd.
We durven de landelijke opgave wel aan, omdat we in elke wijk en dorp van onderop werken, dus
met lokale mensen en hun organisaties.
In ons netwerk werken we ook samen met Nederland Zorgt Voor Elkaar, de landelijke vereniging voor
kleine kernen (VKKL), Rabobank Nederland, Movisie en de KNHM. De Coalitie 0.1. wil graag met
elkaar werken en oefenen in een ToekomstLab, dat ondersteund wordt door de Hogeschool
Arnhem/Nijmegen (HAN) en Movisie. De opdracht om te komen tot Meldpunten in wijken en
dorpen, is met veel enthousiasme ontvangen bij de HAN. Zij zien veel potentieel en uitdagingen in
het ontwerp en de gekozen werkwijze.
Wij - de Coalitie 0.1. - geloven erin dat onze visie en aanpak daadwerkelijk kan leiden tot een
trendbreuk, die we met elkaar al zo lang willen bereiken. Juist door samen in de praktijk, met vallen
en opstaan en op basis van wederzijds vertrouwen, met elkaar aan de slag te durven gaan, is in onze
ogen uniek. Dit vergt van alle betrokkenen, zowel de professional als vrijwilliger, lef en
doorzettingsvermogen.
Resultaten zullen niet meteen meetbaar en hard zijn, maar alle resultaten die leiden tot de wens van
de huisarts uit Roggel, is voor ons een ‘bewezen aanpak’ die het verdient om ook elders door te
ontwikkelen. Het is een opstap naar een betere en gezondere samenleving.

De relatie tussen Naoberzorg en Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid heeft al heel wat professionals in de zorg en in het sociaal maatschappelijke
domein geïnspireerd. Dat begon meestal met het testen van het eigen besef van gezondheid.
Een diagram (Spinnenweb) maakt de persoonlijke mate van Positieve Gezondheid onmiddellijk
zichtbaar. Stichting Naoberzorg Nederland zet zich samen met lokale organisaties en de huisarts in
om met name de zogenaamde ‘onbereikbare groep’ in het dorp of wijk te vinden en vervolgens te
motiveren om ook aan de slag te gaan met hun eigen ‘Positieve’ gezondheid, bijvoorbeeld door het
spinnenweb in de gemeenschap in te zetten.
Als het besef over het belang van meer inzicht in de eigen gezondheid eenmaal geland is, dan krijgen
mensen door dit nieuwe inzicht, een extra motivatie om er – al dan niet samen – iets mee te gaan
doen. Vandaaruit kun je er effectief en persoonlijk mee gaan werken, stapje voor stapje samen met
de persoon in kwestie aan de slag gaan. Als er op lokaal niveau al een netwerk is, is de samenwerking
met professionals gemakkelijker en binnen handbereik. Juist deze samenwerking is dubbele winst
voor zowel de burger als voor lokale organisaties.
In een aantal situaties maken we het Spinnenweb zelfs dorp-wijkspecifiek. Dat wil zeggen, dat het
Spinnenweb zoals het is afgebeeld, wordt voorzien van logo’s van betrokken lokale partijen.
Hiermee creëren we een breder draagvlak doordat organisaties en professionals worden gezien.
Het is aan te bevelen om vrijwilligers en professionals zelf te laten werken met het Spinnenweb
(bewustwording). Als ze vanuit hun eigen ervaring kunnen vertellen hoe positief deze tool in hun
eigen leven kan worden toegepast, komt dit overtuigender en persoonlijker over.
Om het gedachtegoed voor iedereen praktisch en herkenbaar te maken, produceren we korte
filmpjes waarbij elke dimensie in een rollenspel wordt uitgebeeld (referentie JGNA Verstraten,
huisarts i.s.m. lokale Tv-zenders en inzet van ervaringsdeskundigen).
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We hopen dat mensen zich herkennen als zijnde: “Er komt een wijk bij de dokter…”
Zodoende vertalen we ‘de theorie’ naar de praktijk. Als mensen het ‘snappen’ dan kunnen ze ook zelf
in beweging komen of een keuze maken om mee te doen. Bewust worden van je eigen situatie kan
hierbij een stimulans zijn. Het effect van het kijken naar een levensechte situatie bij een huisarts,
geeft ook vertrouwen en hopelijk een A-ha-effect.

Naoberzorg is vaak onzichtbaar, omdat de kracht zit in de een-op-een-ontmoeting (basis
netwerk). Naoberzorg wil actief burgerschap ondersteunen en mede er voor zorgdragen
dat iedereen weer meetelt en mee kan doen. Deze aanpak is dé manier om de
doorgeslagen individualisering een halt toe te roepen. Met als stip op de horizon om
uiteindelijk in elk dorp te komen tot een lokaal Meldpunt.
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Hoofdstuk 2

Gewoon Doen!

Naoberzorg als verbindende schakel in het dorp
In de periode sinds de oprichting heeft de Stichting Naoberzorg Nederland zich weten te
onderscheiden van andere organisaties doordat zij ‘van onderop’ werkt en op lokaal niveau per dorp
of wijk betrokken is bij burgerinitiatieven in het sociale domein. Met behulp van concrete projecten
zijn vrijwilligers van Naoberzorg in de gelegenheid om, zonder enig belang, laagdrempelig te werken
met het Spinnenweb Positieve Gezondheid.
De Stichting Naoberzorg Nederland heeft sinds de oprichting in 2017 een aantal opdrachten en taken
op zich genomen. Deze projecten zijn erin geslaagd om samen met gemeenten, woningcorporaties,
zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, burgers in de uitvoering van hun projecten te ondersteunen
(pag. 15).
Nieuwe of bestaande burgerinitiatief-groepen die in hun eigen dorp of wijk betrokken zijn bij lokale
projecten of activiteiten, kunnen gebruik maken van de expertise en netwerken van de Stichting.
Partnership op basis van onafhankelijkheid en zonder winstoogmerk is een belangrijke voorwaarde
om samen te werken, ook met commerciële partners, zoals sportscholen of ondernemers. Dit is geen
probleem, zolang het gezamenlijk doel helder is.
Het opzetten van een degelijke netwerkorganisatie vergt veel draagvlak, draagkracht, geduld en
doorzettingsvermogen. Door deze manier van werken zit veel energie en tijd in het opbouwen van
individuele relaties en wederzijds vertrouwen. Hierdoor hebben we geleerd wat de belangrijkste
kenmerken zijn waar een lokale netwerkorganisatie aan dient te voldoen.
Deze staan hieronder samengevat.

Belangrijke kenmerken van een lokale netwerkorganisatie zijn:
-

Onafhankelijkheid en laagdrempeligheid;
Van onderop, voor en door burgers en in samenwerking met professionals;
Kleine stappen en vooral gewoon Samendoen;
Grondhouding gericht op de wens van de mens, in aansluiting op wat er speelt;
De mens staat centraal en niet het geld of de winst;
Iedereen werkt vanuit de eigen expertise aan eenzelfde doel, zowel de vrijwilliger als de
professional zijn gericht op meer bewust gezond leven en zinvol samenleven.

In de praktijk blijkt dat we prima in staat zijn om het concept van Naoberzorg uit te rollen of aan te
haken bij andere projecten Dit maakt dat ons aanbod veelomvattend is geworden.

Ons aanbod
Ons ondersteuningsaanbod richt zich op:
➢ Het bieden van procesondersteuning in de opstartfase, zoals b.v. het schrijven van een
projectaanvraag/begroting of subsidieaanvraag.
➢ Het geven van op de praktijk- en lokaalgericht advies en begeleiding.
➢ Hulp en ondersteuning bieden in de contacten met de eerstelijnszorg (huisarts), gemeente en
andere lokale organisaties in de opstartfase.
➢ Het geven van advies, voorlichting en presentaties, gericht op het opzetten van een lokaal
netwerk of de doorontwikkeling van het lokaal burgerproject.
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➢ Het bieden van scholing en coaching aan vrijwilligers en/of initiatiefgroepen.
➢ Het bieden van concrete ondersteuning bij het opstarten van projecten zoals b.v.
Naoberkids/jongerenproject i.s.m. basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
➢ Het inzetten van studenten bij het opzetten van een lokaal netwerk, gezelschap en lichte
ondersteuningsvragen.
➢ Het bieden van maatwerk in het versterken van het eigen netwerk en structurele
mantelzorgondersteuning d.m.v. inzet semi-prof-vrijwilligers (ruildiensten en/of betaald),
b.v. uitkeringsgerechtigden, statushouders, studenten (maatschappelijk stage).
➢ Het lokaal aanbieden en mee opzetten van concrete projecten, zoals ‘Kom-op-de-soep-én-inbeweging’, ‘Thuis-Fitaal’ en/of activiteiten in het kader van Positieve Gezondheid.
➢ Aanbieden van infomateriaal/instructiefilmpjes en tools uit de praktijk, zoals creatieve
oplossingen, handboeken, spelmateriaal, lesbrieven en waaiers, presentaties, voorbeelden
van projectaanvragen, gedragscodes, privacy-handleiding (AGV) en richtlijnen.
➢ Het ondersteunen bij het maken van een website of FB-pagina, nieuwsbrief, folder etc.
➢ Het adviseren en ondersteunen bij het verankeren van het netwerk i.s.m. de eerstelijnszorg,
gemeente, zorgaanbieders en sport- en buurtverenigingen en ondernemers.
Het aanbod kan ingezet worden bij diverse belangrijke thema’s die in Coalitieverband opgepakt
kunnen worden zoals:
- Armoede i.s.m. Stichting Leergeld en de diaconale projecten (Kansfonds en Provincie).
- Kinderen, (depressieve) jongeren in het ZIL-project (Zin In Leven).
- Laaggeletterdheid (mede op verzoek van huisartsen).
- Ex-GGZ- cliënten/zelfregiecentra (i.v.m. het afbouwen van de dagbesteding en bedden in de GGZ,
Steeds meer mensen met GGZ-problematiek worden zichtbaar in de dorpen en wijken).
- Dementie (vanwege de toename en lange wachtlijsten in de zorg).
- Talentendonck, een project voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg.
Zoals al eerder aangegeven doen we dit in goede samenwerking met verschillende ketenpartners.
Hieronder volgt een opsomming van een aantal partijen waarmee nauw wordt samengewerkt.

Partners van Stichting Naoberzorg Nederland zijn o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wijkcomité Norbertuswijk en andere burgerinitiatieven
Huisartsen en eerstelijnszorg
Gemeenten en welzijnsorganisaties
Bindkracht Venlo
Provincie Limburg
Huis voor de Zorg / Stichting burgerkracht Limburg en het Actiecentrum Positieve
Gezondheid Limburg
Wonen Limburg
KNHM/VKKL
Hoge Scholen/onderwijs
Lokale TV- en radiozenders
Algemeen Maatschappelijk Werk/CJG

Om inzichtelijk te maken waar Naoberzorg in de praktijk mee bezig is volgen enkele voorbeelden van
lopende projecten.
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Voorbeelden van lopende projecten van St. Naoberzorg NL en partners
1. Leudal Energiek
2. De doorontwikkeling van het ‘10 Puntenplan’ in de Norbertuswijk (Horst aan de Maas)
3. Coalitie 0.1. formeren Meldpunt Naoberzorg 0.1
4. Pilot Afferden
5. Initiatieven in stedelijk gebied (Venlo)

………………………………………………………….

ad. 1. Leudal Energiek
Het project Leudal Energiek en de samenwerking met de Buurtsportcoach is in beginsel aanleiding
geweest tot het 1e pilotproject (2016), dat inmiddels de naam Kom-op-de-soep-én-in-beweging
draagt. Dit projectidee is sindsdien een inspirerend voorbeeld voor de andere dorpen in Midden en
Noord Limburg.
De Stichting Naoberzorg Nederland heeft derhalve in 2017 een formeel verzoek bij de gemeente
Leudal ingediend om, in co-creatie, het projectidee ‘Kom-op-de-soep-én-in-beweging’ en ‘ThuisFitaal’ in andere dorpen mee op te zetten. In de initiatiefase (2016-2017) bleek het kader van de
buurtsportcoach te smal en is in overleg met de gemeente besloten om zelfstandig en onafhankelijk
van het project Leudal Energiek verder te gaan. Het uiteindelijke doel van deze opdracht is te komen
tot meerdere Meldpunten Naoberzorg in Leudal, naar het voorbeeld van Roggel.
ad.2. De doorontwikkeling van het ‘10 Puntenplan’ in de Norbertuswijk (Horst aan de Maas)
Het opzetten van een wijknetwerk heeft als doel om te komen tot een samenhangende en
samenwerkende ‘wijkorganisatie’ voor en door de wijkbewoners zelf. Wijkbewoners kunnen in de
toekomst ‘de ogen en oren’ van hun eigen wijk worden. Deze ‘ogen en oren’ zijn van belang om meer
inzicht te krijgen en zicht te houden op wat er leeft en waar behoefte aan is. De ontwikkelingen in de
zorg gaan zo snel, dat de gevolgen van deze ontwikkelingen ook in onze wijk zichtbaar zijn geworden.
Door het huidige beleid wordt er veel meer van mensen zelf verwacht. Het doel van het wijknetwerk
is dat we elkaar weten te vinden als het nodig is en ondersteunen of doorverwijzen naar organisaties
die de juiste steun kunnen bieden. Terug naar de ‘oude Naoberzorg’ is een van de wensen die zijn
uitgesproken tijdens de Algemene Ledenvergadering 2017.
Een hoger doel van de samenwerkingspartners (gemeente, Synthese, Wonen Limburg e.a.) is ook om
langzaam toe te werken naar een coöperatief samenwerkingsmodel, waarbij bewoners,
ondernemers en organisaties samen verantwoordelijkheid dragen voor voorzieningen en zorg, in de
meest brede zin van het woord. Doel is om professionele zorg en informele zorg op termijn veel
meer preventief te laten samenwerken.
Een mooi voorbeeld hiervan is een ondernemer die vanuit haar expertise en motivatie in het kader
van preventieve gezondheid nieuwe kansen in de wijk ziet. Ook zij is op zoek naar meer verbinding,
anders dan vanuit commercieel oogpunt, en wil graag meewerken aan het opzetten van een
wijknetwerk om meer bewoners te kunnen bereiken. Wijkbewoners raken hierdoor beter bekend
met het aanbod binnen de wijk en de mogelijkheden om mee te kunnen doen in hun eigen wijk.
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In 2016 heeft Wonen Limburg een opdracht verleend aan de Stichting Naoberzorg Nederland i.o. om
het wijkcomité Norbertus in Horst aan de Maas te ondersteunen met expertise en kennis uit de
praktijk en de werkwijze van Naoberzorg te introduceren. Het wijkcomité bestaat al meer dan 10 jaar
en heeft inmiddels al veel bereikt. Het bestuur werkt al jaren volgens een ’10-Puntenplan’ en wil dit
plan graag verder doorontwikkelen. De belangrijkste opdracht is om te komen tot een lokale
netwerkorganisatie en een Meldpunt Naoberzorg. Intussen werken we in dit project volgens de
principes van een ToekomstLab en worden we ondersteund door de Hoge School Arnhem/Nijmegen.
ad.3. Formeren Coalitie (Meldpunt Naoberzorg) 0.1
De Coalitie 0.1 is een samenwerkingsverband waarin vertegenwoordigers uit zowel de eerstelijnszorg
als de nuldelijnszorg zijn betrokken. De Coalitie 0.1 heeft de wens uitgesproken om met elkaar
voorliggende opdracht te willen oppakken. Een spannend transformatieproces.
Het samenwerkingsverband kiest ervoor om onder de vlag van Stichting Naoberzorg Nederland deze
opdracht uit te voeren. Want dat we met elkaar nog veel uitdagingen en hobbels tegen komen, daar
zijn we van overtuigd. Echter, noodzaak is inmiddels bewezen, de ontwikkelingen gaan steeds sneller
en als we niets doen worden we door de werkelijkheid ingehaald.
De Coalitie 0.1 is gezamenlijk opdrachtnemer en verantwoordelijk voor de uitvoering van dit
projectplan. Ons doel is o.a. om de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en nuldelijnszorg
(vrijwilligers) verder door te ontwikkelen en te stimuleren. Met als stip op de gezamenlijke horizon:
in elk dorp of wijk een Meldpunt Naoberzorg.
Voor deze ontwikkeling en transformatie dienen we dit plan bij verschillende partijen in, zoals
bijvoorbeeld bij uw Ministerie van VWS in het kader van het Actieplan ‘Een tegen Eenzaamheid’.
De opdracht die Coalitie Meldpunt Naoberzorg 0.1 zich stelt is:
Samen werken aan, en het doorontwikkelen van Meldpunten in wijken en dorpen (ook buiten
Limburg!) met, voor en door vrijwilligers met de huisarts als spil.
Dat dit tijd, doorzettingsvermogen en lef kost is voor iedereen duidelijk.
‘Er komt een wijk bij de dokter’ is nog niet zomaar geregeld.
Wij – Coalitie 0.1 - vinden het bijzonder dat we in deze samenstelling en vanuit een gezamenlijk
gedreven missie en overtuiging, dit avontuur met elkaar aan willen gaan. Dit is uniek.
Het kan dan ook niet anders dan dat we allemaal veel vertrouwen hebben in het slagen van deze
transformatie en dat de tijd er nu echt rijp voor is! Dat geeft de burger – en de dokter – moed.
Samen vullen we elkaar aan; de vrijwilliger kan dingen die de professional niet kan en andersom.
Bij de eerstelijnszorg is binnen hun eigen organisatie veel aandacht voor preventie en activiteiten die
mensen meer bewust maken van het belang van hun eigen gezondheid en wat zij hieraan zelf kunnen
bijdragen. Bij veel huisartsenpraktijken lopen al vergelijkbare projecten, waarbij er veel aandacht is
voor ouderenzorg en (val-) preventie, gezonde voeding, eenzaamheid en bewegen.

ad.4. Pilot Afferden
De huisartsen Hans Peter Jung en Hylke de Waart van huisartsenpraktijk Afferden houden een
pleidooi voor het weer vergroten van de eigen regie van de burger. De beide huisartsen zijn zich
vanaf 2012 gaan richten op de zogenaamde Triple Aim: betere ervaren gezondheid en betere ervaren
zorg (door gebruiker en aanbieder) bij lagere kosten. Zij wilden hiervoor meer tijd voor de patiënt en
een andere vorm van financiering (via een abonnement in plaats van via verrichtingen) en zijn gaan
werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid. De praktijkgrootte van 2300 patiënten per 1,0
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fte huisarts werd hiertoe teruggebracht naar 1810 patiënten per 1.0 fte huisarts per 1 oktober 2015
en er werd actief samengewerkt met het sociale team van de gemeente Bergen.
Dit werd op project basis gefinancierd door de zorgverzekeraars. In metingen van de totale
zorgkosten van huisartsenpraktijk Afferden bleken de kosten consequent lager dan verwacht voor
onze praktijk, namelijk tussen de 9 en 7% lager. Voor 2016 is dat 117 euro minder per patiënt dan
verwacht. Bij de huidige praktijk grootte van 2800 patiënten leverde dat een besparing op in 2016
van ruim 325.000 euro. De huisartsen doen een voorstel om de veranderingen in huisartsenpraktijk
Afferden structureel te financieren en een gedeelte van de besparing terug te geven aan de inwoners
van Afferden zelf. De inwoners kunnen dat geld dan inzetten voor preventie en leefbaarheid en op
die manier weer een nieuwe bijdrage leveren aan de Triple Aim. Ook de bekostiging van Natuur zou
op deze manier een plek kunnen krijgen, doordat besparingen in de zorg door de gemeenschap ook
hiervoor ingezet zouden kunnen worden.
Een en ander sluit naadloos aan bij het rapport van de Taskforce “Zorg op de juiste Plek” waarin
huisartsenpraktijk Afferden ook expliciet als voorbeeld genoemd wordt (1) en het rapport van de
commissie van Vollenhoven (2) waarvoor Nationaal Park de Maasduinen (waarin het dorp Afferden
ligt) als pilot fungeerde.

Ad.5. Initiatieven stedelijk gebied (Venlo)
Inmiddels zijn in 2018 in Venlo een aantal kleinschalige wijkprojecten gestart welke uiteenlopende
doelstellingen van positieve gezondheid op het oog hebben. Doel is de leefbaarheid en eigen
veerkracht en gezondheid van burgers/inwoners direct te bevorderen.
Het project ‘Delen in Meedoen’ is een kleinschalig project dat in de wijk Vastenavondkamp is gestart
dat is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die vanwege economische omstandigheden niet mee kunnen
doen. Dat heeft o.a. effecten op leef- en leeromstandigheden van betrokken kinderen. Delen in
Meedoen start met kleinschalige sportprogramma’s welke m.b.v. vrijwilligers, basisschool en ouders
worden gerealiseerd, wordt het programma verbreed naar andere werkvormen en uiteindelijk naar
sociale ontmoetingen tussen de culturen.
Voor volwassenen is in dezelfde wijk een project gestart dat in kleine groepen wijkbewoners
verzamelt welke zich richten op hun eigen geschiedenis van herkomst, leven en gezondheid. Het
project Weefkracht heeft als doel middels een kunstzinnige tool wijkbewoners allereerst naar hun
eigen situatie, leefomgeving en functioneren te vragen, die vervolgens te leren duiden om deze
tenslotte te leren omzetten voor anderen. Doel daarvan is meer veerkracht te ontwikkelen om deze
o.a. t.b.v. de eigen wijk te leren inzetten in termen van sociale leefbaarheid.
Inmiddels is een MBO-zorgopleiding van plan om met een groep studenten het komend studiejaar
aan de slag te gaan met het concept van positieve gezondheid.
Voor Venlo betekent dit dat de regievoering zich allereerst richt op de beeldvorming van het cluster
van projecten om daar vervolgens de krachtlijnen uit te filteren waarlangs leer- en uitvoeringsmodules gerealiseerd kunnen worden. Doel van deze projecten is onderscheiden, maar zijn nagenoeg
allen gericht op een andere rol van betrokken burgers in de preventieve sfeer.
TEAM: Together everybody achieves more
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Het proces – Naoberzorg is pionieren
De beweging van onderop door concrete projecten!
Alle activiteiten en processtappen zijn gericht op het organiseren van ontmoetings(eenzaamheidsbestrijding) en beweegactiviteiten in het kader van Naoberzorg, ontmoeten en
vrijetijdsbesteding.
Hiervoor is nodig:
1. Inzicht te krijgen van wat er op dat moment speelt in het wijk/kern.
2. Inzicht te krijgen van de mogelijkheden omtrent de samenwerking met de eerstelijnszorg en
de samenwerking omtrent activiteiten die ertoe bijdragen dat we onze opdracht kunnen
uitvoeren;
3. Inzicht in de behoeften en wensen van de bewoners en hun (vrijwilligers-) organisaties en
hoe mensen betrokken willen worden bij het project. Wat kunnen en willen mensen
bijdragen en met welk persoonlijk doel of organisatiebelang.
Per projectactiviteit (per dorp/kern) is tevoren niet vast te stellen hoe en wanneer er een volgende
stap, naar de concrete uitvoering (zichtbare activiteit) gemaakt kan worden. Dit is namelijk mede
afhankelijk van de medewerking en ondersteuning van betrokken partijen. Communicatie en het
bouwen aan een wederzijdse relatie (draagvlak) vergt nu eenmaal veel tijd.
Met ‘bewegen’ wordt ook ‘de beweging’ (cohesie) bedoeld die we met de in dit projectplan
beschreven activiteiten willen bewerkstelligen. We hopen dat verschillende doelgroepen/
leeftijdsgroepen samen gaan werken en elkaar spelenderwijs ontmoeten en verbindingen aangaan.
Iets voor elkaar kunnen en willen betekenen, verhoogt het eigen bewustzijn en bevordert meer
leefplezier.
Plezier is de belangrijkste succesfactor van dit project, want als mensen het fijn vinden om te
bewegen, bezig te zijn en elkaar te ontmoeten, dan verhoogd dit effect hun eigen welbevinden. Ook
kunnen mensen hun ervaring inzetten om andere mensen te motiveren.
Het kleine geluk zit in het (samen) Doen!
De opdracht is om in elk dorp/kern dat hieraan wil meewerken of waar een duidelijke behoefte is,
activiteiten in het kader van bovengenoemde doelen te gaan organiseren.
Dit willen we bereiken door een aantal concrete activiteiten te starten.

Wat gaan we op lokaal niveau doen om te komen tot een Meldpunt?
1. Voorlichtingsactiviteiten in het dorp/kern voor diverse doelgroepen (w.o. huisartsen) en
belangstellenden te organiseren met als doel uitleggen waar het project voor staat, met welk
doel en voor wie;
2. Aandacht voor het lokale proces en eigenheid, taal en cultuur. Dit vergt veel zorg en
gesprekken met bewoners, het bouwen van een-op-een relaties is een belangrijke, maar
tijdrovende klus. Hiermee wordt de basis van een lokale netwerkorganisatie gelegd;
3. Netwerkanalyse. Inventariseren van wat er lokaal is aan organisaties, lopende projecten etc.,
en op zoek naar de sleutelfiguren of kartrekkers. Hieruit komen wenselijke verbindingen tot
stand en ontstaan er verbindingen b.v. met de 1ste lijnszorg en aanbieders. Een directe
benadering van partijen, gericht op win-win en samenwerking. Zij kunnen helpen om
deelnemers te vinden/werven en informatie te geven over wat er zoal speelt binnen de
verenigingen of organisaties
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4. Behoeften peilen van de bewoners, geen animo of enthousiasme betekent geen draagvlak.
De behoefte willen we peilen door gesprekken, informatiebijeenkomsten te organiseren of
bezoeken af te leggen, en door het organiseren van activiteiten (op het gebied van bewegen
en sport/ontmoeten);
5. Vrijwilligers werven en enthousiasmeren. Betrek en bindt vrijwilligers, verdiep je in zijn/haar
motivatie. Bouw aan duurzame relaties. Werk dagelijks aan het vertrouwen waardoor je het
WIJ-gevoel stimuleert en ‘een-van-hen’ wordt;
6. PR en communicatie. Besteed regelmatig aandacht aan de ontwikkelingen, in de lokale
krantjes, via FB en de website, aan de voortgang en vier succesjes samen. Zorg voor
nieuwsbrieven en flyers.
7. Ken en benut vaardigheden en talenten. Waardering zorgt voor het gouden randje, waardeer
elke kleine stap, gebaar of inzet. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de uitvoering en verankering
van dit project. Waardering gaat mond-op-mond en die ontmoetingen zijn waardevol. In een
later stadium organiseren we per groepje betrokken vrijwilligers inspiratiebijeenkomsten
(lees; deskundigheidsbevordering/coaching);
8. Afspraken maken met betrokken partijen over samenwerking, monitoring en
evaluatieonderzoek. Denk na over de effecten en stel gaandeweg bij;
9. Concrete activiteiten kunnen pas worden uitgevoerd als er een burgerinitiatiefgroep is die
deze activiteiten zelfstandig kan uitvoeren, al dan niet in samenwerking met professionals.
Afhankelijk van de lokale situatie vooral klein beginnen met doen.
PR en communicatie:
Pr en communicatie is de belangrijkste activiteit en basis bij de opstart van de projectonderelen.
Soms tegelijkertijd, soms in volgorde van wat zich aandient.
PR-activiteiten door de lokale projectgroep:
• Inspiratiebijeenkomsten met buurtbewoners en professionals
• Folder algemeen en per activiteit en wijk
• Website (www.naoberzorgnederland.nl- knop Coalitie 0.1)
• Social media/Regionale TV en radio
• Persberichten lokale krantjes
De lokale projectgroep Naoberzorg (initiatiefgroep van burgers) is een open en flexibele groep
mensen die afhankelijk van de activiteiten en de expertise, per kern nodig zijn. Elk dorp of wijk vraagt
om mensen/vrijwilligers die de activiteiten mede vorm en inhoud kunnen geven.
Een goede relatie met relevante samenwerkingspartners is van groot belang voor het creëren van
een breder draagvlak en de verankering op de lange termijn.
De projectleider Naoberzorg is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de communicatie en
evaluatiemomenten naar belanghebbende, zoals de bewoners, huisartsen, ondernemers,
zorgaanbieders, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en lokale verenigingen.
De relatie met de 1ste lijnszorg en de lokale vrijwilligersorganisaties/verenigingen in het dorp is
cruciaal voor het opzetten van een netwerkorganisatie, omdat deze vrijwilligersorganisaties van
nature contacten en inzicht hebben in de problematieken en behoeften die er zijn in het dorp
(cultuur/geschiedenis).
De projectgroep Naoberzorg (die dus per dorp/kern kan verschillen) wil inventariseren welke
projecten er in deze context lopen en hoe dit project hierbij kan aansluiten. Voor het creëren van
draagvlak is echter veel tijd en geduld nodig. Het hoger doel, bewustwording, vraagt om een goede
en gedegen basis. Zonder draagvlak, geen activiteiten en beweging van onderop. De projectgroep
kan deze ambitie alleen waar maken als er aandacht is voor de lange termijn en de verankering in het
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dorp/kern. Deze processen zien er in elk dorp/kern anders uit, dus zullen de uitvoering en de
resultaten afhankelijk van zijn van wat zich voordoet per kern. De projectgroep Naoberzorg is
gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten en wordt hierbij ondersteunt
door de projectleider Naoberzorg.
Over de uitvoering, voortgang en evaluatie van de verschillende projecten wordt maandelijks
geëvalueerd met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar.
Resume:
De Stichting Naoberzorg Nederland richt zich vooral op niet-professionals en de ‘gewone’ burger in
de wijk of het dorp. De informele vrijwilligerszorg dus. Werken van onderop geeft een heel andere
dynamiek en resultaten op lokaal niveau, met name omdat de lijnen in het netwerk kort zijn. Dit is
tevens dé manier om ontwikkelingen en activiteiten waarbij ontmoeting en ondersteuning centraal
staan op de lange termijn te verankeren in de samenleving.
Voor de resultaten en processtappen om te komen tot een Meldpunt Naoberzorg verwijzen we graag
naar het Handboek ‘Naoberzorg is Pionieren’ en de waaier (training vrijwilligers en professionals +
training deelnemer en professionals). Deze producten zijn verkrijgbaar bij de Stichting NZ NL.

Hoofdstuk 3. Plan van aanpak en tijdsplanning
Projectgelden zullen worden ingezet voor:
-

-

Het organiseren van lokale (en regionale) netwerken tussen de eerstelijnszorg en
nuldelijnszorg. In deze ontwikkeling gaat het dan vooral om de extra inzet van een huisarts,
POH, zorg-welzijnsprofessionals en de Coördinatie van het nuldelijnsnetwerk;
Het coachen en trainen van vrijwilligers en professionals (o.a. Positieve gezondheid.
Presentietheorie en Geweldloos communiceren). In dit kader heeft de Stichting Naoberzorg
Nederland praktische tools ontwikkeld die zowel voor de bewustzijnsgroei van de
professional, als vrijwilliger kunnen worden ingezet;
Meer bewustzijn en betrokkenheid en minder eenzaamheid van burgers stimuleren door
concrete activiteiten, zoals b.v. Kom-op-de-soep-én-in-beweging of ZIL-projecten (voor
depressieve jongeren);
Uiteindelijk per dorp of wijk werken aan structurele verankering in de samenleving. Hiervoor
is een groot draagvlak en bewustzijn (snappen en willen) wenselijk;
Een belangrijk doel om te komen tot een Meldpunt is de gelijkwaardige samenwerking
tussen 0de -en 1e lijnszorg. Dan functioneert het Meldpunt optimaal. Dan is de sociale kaart
in beeld en kent iedereen in het netwerk zijn/haar plaats. Men weet elkaar te vinden en te
ondersteunen waar nodig.
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De Coalitie 0.1 is voornemens om in de volgende wijken en kernen 5 Meldpunten Naoberzorg op te
zetten:
1. Doorontwikkeling Meldpunt Roggel (gem. Leudal - ontwikkelplaats Midden Limburg)
2. Meldpunt Norbertuswijk Horst aan de Maas (ToekomstLab Noord Limburg)
3. Meldpunt Beringe (gem. Peel&Maas)
4. Meldpunt Afferden (gem. Bergen)
5. Meldpunt Venlo

Processtappen en tijdsplanning:
1. Periode Juni-December 2018 = initiatie- en definitiefase
2. Periode Januari-December 2019 = ontwerp- en voorbereidingsfase
3. Periode Januari-December 2020 = realisatiefase 1
4. Periode Januari-December 2021 = evaluatiefase en uitrol

ad. 1. Periode Juni-December – initiatie- en definitiefase
•
•
•
•
•

Opzetten Coalitie Meldpunt Naoberzorg 0.1 (CMN 0.1)
Per Meldpunt opstellen projectplan (planning activiteiten, interne
communicatie, gesprekken partners) t.b.v. draagvlak
Afronden projectplan en begroting, indienen plan bij gemeente en
betrokken partners (cofinanciering)
Pr en communicatie intern/extern (folders en
persberichten/nieuwsbrief)
Inspiratie- informatieavonden lokaal (per Meldpunt)

ad. 2. Periode Januari-December 2019 – ontwerp- en voorbereidingsfase
•
•
•
•
•
•

Nulmeting ter voorbereiding per locatie en start onderzoek stand
van zaken op lokaal niveau
Sleutelfiguren en commitment/vorming werkgroep per Meldpunt
Activiteiten in de buurt (koffiekar, kom-op-de-soep, Naoberkids etc.)
Organiseren informatiebijeenkomsten en PR met burgers en
betrokken partijen/huisartsen.
Inrichten Coalitie 0.1.
Werven (nieuwe) vrijwilligers en scholing per Meldpunt

ad. 3. Periode Januari-December 2020 – realisatiefase 1
•
•
•
•
•
•

Inrichten werkplaats t.b.v. een-op-een-ontmoetingen (basis
Meldpunt)
Opzetten van een netwerkorganisatie per wijk
Scholing/coaching en intervisie werkplaats
Organiseren lokale activiteiten t.b.v. verstevigen netwerk
Afspraken met alle betrokken partijen en organisaties (convenant)
PR en communicatie (doorlopend)
21

•
•
•

Evaluatie lokaal per Meldpunt (elk half jaar)
Tussenevaluatie Ministerie VWS en andere opdrachtgevers
Afronding procesmodule Hogeschool (HAN)

ad. 4. Periode Januari-December 2021 – evaluatiefase en uitrol
•
•
•
•

Uitrol andere kernen – implementatie/ inzet
regievoerder/projectleider(s)
Organiseren van eindsymposium (presentatie eindresultaten)
Eindrapportage resultaten en handboek werkwijze en interventie
Eindverantwoording en rapportage Ministerie VWS en andere
opdrachtgevers.

Na 2021 werken we in Coalitieverband verder aan de doorontwikkeling. Er
van uitgaande dat de eerste pilot in Leudal (Roggel) dan al verder
doorontwikkeld is en daarmee een voorbeeld voor de anderen.

Bijlagen:
1. Begroting

Mei 2018,
In opdracht van Stichting Naoberzorg Nederland
Karin van der Plas, projectleider en strategisch adviseur

22

