Leudal, 20 december 2012

Betreft:

Naoberzorg Nieuwe Stijl – Aanbiedingsbrief training voor vrijwilligers en de nieuwe
professional!

Beste relatie,
HIKA is een samenwerkingsverband van trainers (ZZP-ers) dat zichzelf ten doel stelt om het
Naoberzorg-concept op de kaart te zetten. Naoberzorg Nieuwe Stijl is een vernieuwend concept ten
behoeve van wijkgericht werken; een andere manier van durven, denken en vooral doen!
Wat is Noaberzorg Nieuwe Stijl?
De kern van Naoberzorg Nieuwe Stijl burgerparticipatie en bewustzijnsgroei van burgers en
professionals die bezig zijn met wijkgerichte projecten. Naoberzorg staat voor de ‘beweging van
onderop’.
Naoberzorg wil een onafhankelijk netwerk zijn en de rol van verbinder spelen binnen de context van
dorp of wijk. Doel van het netwerk is om de lokale overheid, burgers, het onderwijs, welzijn en zorg en
lokale ondernemers te stimuleren om samen te werken aan een gemeenschappelijk, hoger doel.
Naoberzorg is niet geldgedreven, maar mens- en resultaatgericht. Naoberzorg is een oude waarde in
een nieuwe jas. Het principe kan overal worden toegepast in onze steeds veranderende samenleving.
Daar waar nieuwe beelden over wijkgericht werken op lokaal niveau worden uitgewerkt en waar
burgerinitiatieven vragen om andere vormen van samenwerking en lokale coalities. Coalities ter
bevordering van de sociale cohesie en de beweging van onderop. Naoberzorg sluit aan bij lokale
ontwikkelingen en organisaties en bouwt voort op hetgeen er al is in een dorp of wijk.
Welke rol kan HIKA hierin spelen?
Ons doel is om elk burgerinitiatief dat in de praktijk wil experimenteren met deze vernieuwende
werkwijze te ondersteunen en faciliteren. Interessant en uitdagend voor zowel vrijwilliger/
initiatiefnemer, als voor de ‘nieuwe’ professional.
Als het gaat om het realiseren van een beweging van onderop, dan bedoelen we:
 Mensen uitnodigen en vooral verleiden om mee te doen in wijkprojecten;
 Burgers dichtbij huis benaderen, samen een toegankelijk en herkenbaar netwerk bouwen in de wijk;
 Het collectief bewustzijn van ‘elkaar helpen’ stimuleren en transformeren t.b.v. de doelen in de wijk;
 Korte lijnen creëren tussen diverse lokale partijen en verbinding formele en informele lijn realiseren;
 Eigen verantwoordelijkheid van burgers verstevigen, inzet ervaringsdeskundigheid (hen meer
onafhankelijk maken van de professionele hulp- en dienstverlening);
 Uitstralen dat plezier in samenwerken een belangrijke succesfactor is en dat vragen van burgers
niet lastig zijn, maar een uitdaging om zaken samen uit te zoeken;
 Mensen op lokaal niveau helpen door informatie en advies, waar nodig doorverwijzen.

Wat doen wij?
Wij werken aan de weg om burgerparticipatie en bewustzijnsgroei van burgers en professionals in het
lokale netwerk te stimuleren en ondersteunen. HIKA heeft naast theoretische kennis, veel
praktijkervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten op het gebied van burgerparticipatie, het
trainen van professionals en vrijwilligers en beschikt over een groot netwerk in zorg- en welzijn.
Voor wie bedoeld?
Voor gemeenten: om in de praktijk vorm en inhoud te kunnen geven aan de gestelde doelen van de
Wmo en/of beter aan te kunnen sluiten bij de grote transitie en kanteling op lokaal niveau, bieden we
een trainingsprogramma. Dit trainingsprogramma staat voor het stimuleren en ondersteunen van
deelnemers in een lokaal project (initiatiefgroep); het inspireren van betrokken vrijwilligers èn
professionals en concrete handreikingen bieden in hun eigen bewustwordingsproces van anders leren
denken en doen.
Voor instellingen: bedoeld om professionals te ondersteunen in het complexe werkveld op lokaal
niveau. Wijkgericht werken is de beweging van onderop volgen en deze als basis gebruiken.
Professionals stimuleren om meer als generalist te werken en (beter) aan te sluiten bij wat er leeft in
een dorp of wijk. Dus al lerende anders durven doen.
Waarmee doen we dat?
We hebben een Handboek Naoberzorg en lesbrieven ontwikkeld. De lesbrieven zijn gebaseerd op 10
ankers voor deelnemers in een wijkproject enerzijds en 10 ankers voor professionals binnen wijkgericht
werken.
Wat bieden wij?
HIKA biedt de medewerkers in uw organisatie handvatten om te leren experimenteren met ANDERS en
meer integraal en op wijkniveau werken. Naast kennisoverdracht is er vooral veel ruimte om het
geleerde in de praktijk uit te proberen en samen te experimenteren. We wisselen verschillende
ervaringen uit en maken gebruik van actieve werkvormen, zoals: rollenspellen, oefeningen,
vaardigheidstrainingen en reflectieopdrachten. Want Naoberzorg is een nieuw en experimenteel
concept, dat op basis van praktijkervaringen wordt bijgesteld en toegepast.
De visie en de grondhouding zijn hierbij steeds leidend.
Graag nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen in een van de lesbrieven.
Uiteraard zijn wij graag bereid tot een oriënterend of verhelderend gesprek.
Wij verheugen ons op uw reactie.
Met een warme Naoberzorg groet,
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Bijlage: voorbeeld van één van de lesbrieven

