Telefoonnummer: 06-20746463

NZP Special

no.17 Jaargang 6, maart 2017

Vorige nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk dan even op onze website www.naoberzorgpunt.nl of mail naar
info@naoberzorgpunt.nl
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Looptijd project:
1 januari 2016 tot 1 januari 2018

Met deze pilot lanceren we een geheel eigen kijk op het realiseren van een
sociaal wijkteam. We werken aan burger nabijheid.
We zijn nu één jaar verder en dat is een goed moment om wat uitgebreider
stil te staan bij de kernopdracht en de resultaten van deze pilot tot nu toe.
Vandaar een NZP Special!
Dankzij subsidie van de gemeente Leudal, de Provincie en het Oranjefonds
heeft NaoberzorgPunt Roggel de kans gekregen om deze bijzondere pilot uit
te voeren en te ervaren op welke manier we die eigen kijk ook daadwerkelijk
in de praktijk kunnen brengen.
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In januari 2016 is NaoberzorgPunt Roggel gestart met een nieuw
pilotproject, namelijk het Meldpunt Naoberzorg.

1

1. Het realiseren van een werkplaats waarin de samenwerking
wordt gerealiseerd tussen de vrijwilligers van het NZT en de
professionele zorgverleners. In deze samenwerking nemen
de burgers/vrijwilligers de regie;
2. Het trainen en begeleiden van de vrijwilligers;
3. Het onderhouden, versterken en uitbreiden van het
dorpsnetwerk. Vrijwilligers van de vereniging vormen samen het
coördinatieteam. Dit team is het kloppend hart van de vereniging
en een verbindende plek in het brede dorpsnetwerk. Geheel op eigen kracht en
in aanvang met eigen verworven middelen voor elkaar gekregen!
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De pilot kent drie belangrijke doelen:
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Wat hebben we met elkaar in de loop van 2016 gerealiseerd?
Om te zien wat de resultaten na één jaar zijn, is het van belang te kijken wat we hierover in de projectaanvraag
hebben aangegeven.

Doelen

Acties

Resultaten

Inrichten werkplaats

communicatieplan

30 ontmoetingen beschreven

Werving, training en scholing van
vrijwilligers

Scholingsmodule op basis van
de Presentietheorie

Tevredenheid burgers
Tevredenheid
samenwerkingspartners

Versterking dorpsnetwerk

inspiratiesessies

Handboek waarin o.a.
procesbeschrijving

monitoring

Afsluitend Symposium

De resultaten zijn na één jaar natuurlijk nog niet gehaald, maar we zijn al wel een heel eind op weg.
Wat hebben we al wel gerealiseerd?
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a. Promotie en communicatie:
Om de pilot succesvol te laten zijn, moesten burgers en betrokken organisaties goed weten waar de pilot voor
staat, waar het feitelijk om gaat en ook bereid zijn om met ons mee te doen. In 2016 hebben we dat op
verschillende manieren gerealiseerd:
o Er is een informatiekaart gemaakt;
o Er is een flyer gemaakt en verspreid;
o Er is een kick-off bijeenkomst georganiseerd op vrijdag 3 juni 2016 bedoeld om de burgers van Roggel
en alle organisaties die er direct of zijdelings mee van doen hebben te informeren en te betrekken bij de
plannen;
o Er is een basispresentatie gemaakt ter ondersteuning van de voorlichtingsbijeenkomsten bij de
verschillende samenwerkingspartners.
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c. Training van het Naoberzorg Team:
De training van het Naoberzorg Team Dan is de basis van het Meldpunt. De training is geheel gebaseerd op de
missie en visie van NaoberzorgPunt Roggel en opgebouwd uit elementen uit de presentietheorie, geweldloze
communicatie en rouw en verlies. De vrijwilligers van het coördinatieteam (CT) mogen naar eigen inzicht
meedoen. Het enthousiasme was zo groot in 2016 dat we de groep hebben uitgebreid. Juist deze combinatie
is heel goed voor de onderlinge verhoudingen en geeft de vrijwilligers van het CT meer inzicht in het werk van
de vrijwilligers van het NoaberZorgTeam.
De training is begin 2016 van start gegaan en in de loop van het jaar geïntensiveerd.

Afbeelding uit het jaarverslag van ZoWonen 2016
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b. Bijeenkomsten van de werkplaats:
In 2016 hebben 5 bijeenkomsten van het Naoberzorg Team plaatsgevonden onder leiding/begeleiding van
Veronique Smits van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg.
 15-02-2016
 11-04-2016
 20-06-2016
 02-09-2016
 27-10-2016
Tijdens de bijeenkomsten van de Werkplaats wordt ruimte geboden voor opgedane ervaringen en vindt
uitwisseling plaats van de ontmoetingen met mensen in het kader van de pilot.
In 2016 zijn 25 concrete ontmoetingen gerealiseerd. Mensen melden zich naar aanleiding van berichtgevingen
in de lokale krantjes, worden naar ons verwezen door een professional (bijvoorbeeld huisarts,
praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, welzijnsinstelling of een andere vrijwilligersorganisatie). Meer en
meer komen mensen ook die het ‘van horen zeggen’ hebben.
In de werkplaats hebben we ook eigen ‘taal’ ontwikkeld. Zo merkten de vrijwilligers op dat ze in kader van
Naoberzorg het woord casuïstiek niet vonden passen. Het had niet de juiste betekenis voor het werk waar we
voor staan. Het woord “ontmoetingen” werd geïntroduceerd omdat dit beter de betekenis weergeeft van
ons werk . Ontmoeten en aansluiten op de behoeften van Naobers. We bespreken met elkaar de essentie
van de ontmoeting te duiden, te bespreken en te verkennen. We gaan op zoek naar grenzen en
mogelijkheden en zoeken uit wat passend is voor zowel de Naobers alsook voor de vrijwilligers.

4

