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Wat doet NaoberzorgPunt en voor wie?
Naober staat voor naaste, zorg voor zorg voor elkaar en Punt voor netwerk. 
NaoberzorgPunt Roggel (hierna NZP) wil een gemeenschap stimuleren waar mensen 
belangeloos voor elkaar willen zorgen. NZP bouwt mee aan een lokaal netwerk 
waarin vrijwilligers in werkgroepen hun talent en ervaring inzetten voor de ander. 
Zo zijn er werkgroepen klussendienst en vervoer, inloopcafé, PR en communicatie, 
levenskunst en scholing. We zijn er voor iedereen, jong en oud, leggen verbindingen 
door o.a. activiteiten te organiseren, met als doel: ontmoeten. We werken samen met 
de basisschool en pastoor Schwillens, maar ook met de huisartsen en het algemeen 
maatschappelijk werk. Een mooi voorbeeld in de samenwerking tussen school, NZP 
en de kerk is de nieuwjaarswensactie, waarbij wederkerigheid centraal staat: ‘Als ik 
iets voor jou doe, doe jij dan ook iets voor een ander?’. Een praktijkvoorbeeld gaat b.v. 
over een jonge vrouw met een niet aangeboren hersenletsel zit veel alleen thuis. Ze 
wil graag met iemand wandelen, maar heeft 
weinig vrienden. Een vrijwilliger van NZP gaat 
graag een keer per week met haar wandelen 
of boodschappen doen. Ze gaat ook mee naar 
het inloopcafé en komt weer onder de mensen. 
Of, een man van 35 jaar, 8 jaar verslaafd 
geweest aan drank en drugs, krijgt nog nazorg 
van de GGZ . Hij is verhuisd naar ons dorp en 
geïsoleerd geraakt, heeft geen contact meer met familie en kinderen. Hij voelt zich erg 
eenzaam en weet geen aansluiting te vinden in de gemeenschap. Ook dan biedt NZP 
ondersteuning. Mensen uit het dorp worden door onze vrijwilligers op verschillende 
manieren ondersteunt. Mooi om te zien is dat vrijwilligers zelf ook blij worden als ze 
anderen kunnen helpen, zo snijdt het mes aan twee kanten. In verbinding met anderen 
creëer je een wereld waarin iedereen een eigen plek heeft en er toe doet. Ons motto is 
simpel: ‘ich bin d’r veur dich!’ 

Het pilot “Naoberzorghoezen” is nieuw. Wat biedt het, hoe verhoudt deze pilot zich 
binnen de ontwikkelingen van de decentralisaties (sociaal domein)?
Voor de aanleiding van dit project gaan we even terug in de tijd. In de jaren 50/60 deed 
de RK kerk alle zorg, ziekenzorg, terminale zorg etc. Begin zeventiger jaren heeft de 
landelijke overheid veel van deze taken over genomen. Anno 2014 is er geen geld meer 
en stoot de landelijke overheid deze taken weer af. Dit noemen we de 3 decentralisaties 
in het sociale domein. In het licht van de Wmo ( Wet maatschappelijke ondersteuning 
) en de bijbehorende bezuinigingen, zullen naar verwachting veel mensen die nu 
nog zorg ontvangen, tussen wal en schip belanden. NZP werkt in dit verband nauw 
samen met de werkgroep diaconie. Diaconie betekent ‘zorg voor de medemens’, het 
‘maatschappelijk werk’ van de kerk. Met het realiseren van de Naoberzorghoezen, 
sorteren we als het ware voor op situaties waarbij er direct ondersteuning nodig is. 
Ervaringen uit de praktijk leren ons dat er in het huidige systeem vaak geen passende 
en adequate oplossing geboden kan worden. Bij ‘Naoberzorghoezen’ moet je denken 
aan tijdelijke woonplekken, acute opvang of crisisopvang voor iedereen die hier 
behoefte aan heeft. Denk bijvoorbeeld aan, kinderen in een echtscheidingssituatie, een 
man of vrouw die in die situatie per direct op straat komt te staan, ex-psychiatrische 
mensen die na hun behandeling geen eigen plek kunnen vinden. In het bijzonder 
willen we ons richten op 18-plussers, die na hun behandeling in de jeugdzorg soms 
geen kant meer op kunnen. Jonge mensen zonder perspectief, baan of zin in het leven. 
Heel concreet gaat het om plaatsing met ambulante begeleiding in woonunits of 
indien dat niet mogelijk is, zoeken we naar plekken bij mensen thuis. We zoeken in 
dit project dan ook naar mensen die hun huis en hart willen opstellen, om anderen te 
helpen. Kortom, een veilige plek. Een plek waar je even uit de mallemolen van het leven 
kunt stappen. Een plek waar je tot rust kunt komen. Zodoende worden mensen in de 
gelegenheid gesteld om de regie over hun leven weer te hervinden en te zoeken naar 

nieuw perspectief en concrete oplossingen. Privacy is hierbij natuurlijk een belangrijke 
voorwaarde, zowel voor diegene die wordt opgevangen, als voor diegene die de 
opvang biedt. Maatwerk, is de sleutel tot de ander, want iedere situatie zal anders zijn. 
De praktijk zal uitwijzen wat wel/niet kan en nodig is. 

Hoe komt het dat mensen die een tijdelijk onderkomen nodig hebben niet in de 
reguliere zorg terecht kunnen? 
Naar verwachting zal de vraag ten gevolge van decentralisaties groter worden. 
Onderzoek wijst uit dat in het sociale domein 7% van de Nederlandse bevolking direct 
worden geraakt. De voorgenomen decentralisaties van AWBZ, jeugdzorg en werk en 
participatie, raken vooral groepen burgers die kampen met sociale, gezondheids- en/
of financiële problemen. Belangrijk risico is dat er verschillen in kwaliteit en niveau 
van voorzieningen tussen de gemeenten kunnen ontstaan. In de praktijk zien we 
steeds meer situaties waarin het huidige aanbod niet aansluit op de acute vraag 
van mensen en schrijnende taferelen oplevert. Onlangs stond in een krantenartikel 
te lezen dat het aantal daklozen groeit. Dit komt o.a. doordat de GGZ 30 % van de 
bedden moet afbouwen. Bij daklozen denken we vaak aan bepaalde mensen b.v. qua 
opleidingsniveau, echter niets is minder waar. Veel van de huidige daklozen hebben 
een Hbo-niveau, dit is een stijgende tendens. Het wordt tijd dat we ons beeld hierover 
bijstellen, want iedereen is kwetsbaar, denk aan de vele mensen die thuis zitten zonder 
werk. Crisissituaties doen zich steeds vaker voor zonder dat passende oplossingen 
voorhanden zijn. Dit komt ook doordat de eerste vraag van een zorginstelling of 
zorgaanbieder meestal over geld en/of indicatie gaat. Het huidige gezondheidssysteem 
draait op wet- en regelgeving, dat vaak niet aansluit bij crisessituaties. Men moet dan 
gaan ‘shoppen’ met mensen en/of kinderen. Wij willen in deze pilot eerst kijken naar 
wat mensen nodig hebben, opvang bieden en vervolgens samen met partners zoeken 
naar passende oplossingen. Daar hebben we alle partners die zich bezig houden met 
opvang van mensen bij nodig. Natuurlijk maken we hierbij graag gebruik van hetgene 
er al is. Niemand weet hoe het zorglandschap er in de komende jaren in de praktijk 
uitziet, er is veel onrust en onduidelijkheid. 
We kunnen ‘ongelukken’ niet voorkomen, we willen voorbereid zijn en in elk geval iets 
doen!
 
Welke organisaties zijn in dit project verenigd om tot een efficiënte en doeltreffende 
samenwerking te komen? 
De vereniging NaoberzorgPunt participeert in de werkgroep Diaconie, onder de 
bezielende leiding van Pastoor Schwillens (initiatiefgroep). Verder is een beleidsadviseur 
van de Dienst Kerk en samenleving erg betrokken en enthousiast over het idee. De 
pilot gaat van start in het werkgebied van de parochies Neer, Roggel en Heibloem. 

Na de pilotperiode zal op basis van resultaten en ervaringen het werkgebied worden 
uitgebreid. In de werkgroep zitten verder een aantal jonge ondernemers, een 
makelaar, het Algemeen Maatschappelijk Werk, adviseur namens de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij en een aantal vrijwilligers van NZP. De werkgroep 
hoopt op een zwaan-kleef-aan-effect, waarbij de huisartsen, het welzijnswerk, lokale 
zorgaanbieders en ondernemers een groot aandeel zullen hebben in het slagen van 
dit project. De pilot richt zich dan ook sterk op het uitbreiden en versterken van het 
huidige netwerk en de concretiseren van de samenwerking met partners. In dit kader 
zullen we in het voorjaar van 2015 een inspiratiedag organiseren. 

Hoe gaat dit project er praktisch uitzien?  
Als we praten over Naoberzorghoezen, dan kun je denken aan een ‘mantelzorgunit’, 
dit beeld is inmiddels bekend. Het verschil echter is dat we deze zorgunits niet gaan 
gebruiken voor opvang van familie, maar voor mensen zoals hierboven beschreven. 
Mensen die om welke reden dan ook – tijdelijk – een warm onderkomen en 
ondersteuning nodig hebben. Met de nadruk op tijdelijk. We gaan er vanuit dat deze 
opvang meestal gaat over acute situaties, niet perse crisissituaties! De woonsituatie 
moet rust en ruimte bieden om het leven weer overzichtelijk en stabiel te krijgen. We 
denken aan een maximale doorlooptijd van 6 maanden. Het ligt niet in onze bedoeling 

om mensen op te vangen die ook nu in het huidige aanbod zouden kunnen worden 
opgevangen! Naoberzorghoezen moet je vooral zien als een aanvullende voorziening 
en een vangnet.
Qua financiën zijn er 2 lijnen, de 1ste lijn gaat over het fysieke aspect van het project 
t.w. de Naoberzorg-units, het woongedeelte. Het 2e deel van de financiering gaat 
over de aanwezigheid van ondersteuning – noem het een live-line - of ambulante 
begeleiding. Deze ondersteuning is van belang om zaken weer op de rails te krijgen, 
denk aan de financiële situatie van mensen, psychosociale ondersteuning en praktische 
ondersteuning, zoals werk en dagritme. In dit kader willen we een pool ZZP-ers ter 
beschikking hebben, die ingezet kunnen worden als dat nodig is. ZZP-ers moeten zich 
dan aan deze flexibele manier van werken willen committeren. Vrijwilligers van de 
vereniging NaoberzorgPunt kunnen hierin ook veel betekenen.  
W. b. t de wooncomponent, kun je denken aan een zelfvoorzienend systeem. Het 
verdienmodel zit in de huur, weliswaar lage huur, maar wel belangrijk om de investering 
terug te kunnen krijgen. Welke ondernemer wil nu niet maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en hiermee zijn/haar naam op een van deze Naoberzorghoezen? De 

grootste bottleneck zit in de financiering van de ambulante begeleiding. Op dit moment 
is er nergens financiering te vinden om deze kosten te dekken! De succesfactor zit 
echter in de combinatie van wonen én begeleiding, zo gewoon als mogelijk. In de 
meeste gevallen zullen mensen die op straat komen te staan, niet beschikken over 
een PGB of een arrangement waarmee ze hun eigen wonen én zorg, tegelijk kunnen 
inkopen. De 6 maanden zijn dan nodig om een gezonde financiële situatie te creëren 
en te zorgen met alle betrokkenen wat nodig is om de persoon in kwestie weer ergens 
onderdak te bieden. Doorstroom is een must!  
Gelukkig gelden vanaf 1 november 2014 soepele en nieuwe regels met betrekking tot 
wetgeving omtrent vergunningen voor het plaatsen van een woonunit. Deze nieuwe 
regels betekenen dat in de meeste situaties geen bouwvergunning meer nodig is. 
De pilot (2015-2017) zal uitwijzen hoe gemeenten in de toekomst omgaan met 
uitzonderingssituaties, een Naoberzorghoes is zo’n uitzondering! De nieuwe regeling 
kent veel ruimere bevoegdheden van college’s van B&W van gemeenten om af te 
wijken van bestemmingsplannen. De tijd zal het leren. 

Wat is de grootste drijfveer voor alle betrokkenen en initiatiefnemers om met hart 
en ziel klaar te staan voor mensen? 
Er willen ZIJN en het gevoel hebben dat je echt iets kunt doen in situaties waarin 
het huidige systeem niet goed aansluit bij de node van mensen. Naoberzorg is van 
oudsher een van de belangrijkste kerntaken van de kerk.

Kunnen jullie hulp gebruiken en welk soort hulp kan en mag dit zijn. En waar 
kunnen geïnteresseerden meer informatie krijgen of lezen?
Ja zeker! We zijn op zoek naar mensen die vrijwillig of professioneel mee willen 
denken. Mensen en ondernemers die het leuk vinden om dit idee verder mee vorm 
en inhoud te geven en durven te experimenteren. Ondernemers die bereid zijn om 
buiten hun eigen kaders, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Financiers 
die met ons mee willen denken over rendabele investeringen. Maar naar vooral 
mensen die vanuit hun hart een bijdrage willen leveren aan de uitdagende opdracht 
waarvoor we met elkaar staan. Mensen die zelf ooit een acute hulpvraag hebben 
gehad, weten precies waarom Naoberzorghoezen nodig zijn. Dát hoef je niet uit te 
leggen! Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via het parochiesecretariaat 
parochiesecretariaat@kpnmail.nl bellen met 0475 - 51 01 05 (pastoor Schwillens) of  
06 - 20 74 64 63 (NaoberzorgPunt).

IN GESPREK MEt:
Initiatiefgroep 
Naobergzorghoezen

Even een voorbeeld, een alleenstaande moeder met 2 jonge kinderen, 
psychiatrische problemen, kan de opvoeding niet meer aan en zakt steeds verder 
weg. Uithuisplaatsing dreigt. Om te voorkomen dat de kinderen bij de moeder 
worden weggehaald, zou de interventie van een Naoberzorghoes uitkomst 
bieden. Uiteraard in samenwerking met gemeente en jeugdzorg.
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