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Naoberzorg Nederland is een platform voor burgerinitiatieven die 

werken vanuit de visie en het gedachtengoed van Naoberzorg en 

dragen dit uit in hun eigen wijk of dorp. Begonnen in Roggel  

(Limburg) zijn er inmiddels zes Naoberzorgpunten actief.

Het gedachtengoed

Het gedachtengoed is een 
verzameling van produc-
ten, diensten, kennis en 
kunde dat voor een groot 
deel geheel belangeloos is 
ontwikkeld door de grond-
leggers van de Stichting 
(Karin van der Plas en 
Hilde Glessner). Inspiratie 
vonden zij al werkend in 
en met verschillende bur-
gerinitiatieven. 

De Stichting Naoberzorg Neder-
land is in verschillende dorpen en 
wijken al actief. De kartrekkers zijn 
vertegenwoordigd in ons bestuur en 
hiermee is er een directe lijn naar 
de dagelijkse (werk)praktijk en de 
projecten.

Sinds 2017 bestaat het bestuur van 
de Stichting uit:

• Karin van der Plas, voorzitter
• Leo Beterams, secretaris
• Dieter Dahlmann, penningmeester 
• Piet Linders, bestuurslid
• Miep Linssen, bestuurslid
• Geert van Beers, bestuurslid
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Grondhouding

Belangrijk in onze grondhouding 
is ‘present’ zijn en zonder oordeel 
luisteren, het inzetten van talenten 
en ervaring en aansluiten bij wat 
er bij de mensen leeft. Thema’s die 

kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de-
mentie, laaggeletterdheid, armoede, 
mantelzorgondersteuning, maatjes, 
gezelschap of praktische ondersteu-
ning.

Wat kunnen we voor u doen?

• Projecten mee helpen opzetten waarbij burgergroepen of wijkcomi-
tés fungeren als opdrachtgever.

• Advisering van lopende projecten waarbij men een beroep kan 
doen op de expertise en producten van de Stichting.

• Verzorgen van voorlichting, scholing, advies en uitvoeren van con-
crete activiteiten in samenwerking met de wijkbewoners en onder-
nemers in de wijk.

Waarom

Het opbouwen en versterken van 
een lokaal netwerk, waarbij de ver-
binding tussen de wijkbewoners en 
professionele ondersteuning -dicht-
bij huis- onze grootste uitdaging is. 
Daarna, en in deze volgorde, bou-
wen we aan goede relaties tussen 
mensen en organisaties met als doel 
om een NaoberzorgPunt mee op te 
zetten. De relatie met de huisarts is 
in dit verband cruciaal, omdat wij in 
het NaoberzorgPunt niet-medische 
vragen van mensen willen oppak-
ken of doorverwijzen. 
Een sterke verbinding tussen de 
1ste lijnszorg en de vrijwilligerszorg 
is daarom een belangrijke pijler in 

het Naoberzorgnetwerk. Door meer 
betrokken burgerschap met belang-
hebbende partijen streven we naar 
het behouden en waar mogelijk ver-
breden van integrale (samenhan-
gende) voorzieningen in het eigen 
dorp of wijk.



Voor meer informatie bel: 06 54 71 34 43 of mail: info@naoberzorgnederland.nl

Werkmethode

a. Het versterken van de samenwerking tussen zorg- en welzijns-
 instellingen, ondernemers, onderwijs, (sport-)verenigingen en 
 vrijwilligersorganisaties; 

b. Versterken van de leefbaarheid door zorg en welzijn (mede) te    
 coördineren en beter af te stemmen, waardoor mensen in hun dorp   
 of wijk kunnen blijven wonen; 

c. Inzetten en mobiliseren van burgers zelf in de buurten of inzet van
  ervaringsdeskundigen gericht op zelfredzaamheid en gemeenschaps-   
 kracht van de burgers. Mantelzorgondersteuning en een coördinatie-   
 punt door voor en met burgers.

d. Creëren van een beter leefklimaat van de burgers en het faciliteren van   
 fysieke ontmoetingsplekken voor jong en oud.  

e. De verbinding tussen jong en oud vorm geven door concrete 
 lokale projecten.
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De stichting is bereikbaar op 
verschillende manieren:

Via de website:
www.naoberzorgnederland.nl
Via e-mail: info@naoberzorgnederland.nl
Telefoon: 06 54 71 34 43 / 06 50 74 26 40 /
06 21 54 73 58

Wilt u ook aansluiten? 
Dat kan op verschillende manieren.

De stichting biedt u:
• procesondersteuning in eigen wijk of dorp;
• ondersteuning bij subsidieaanvragen; 
• schrijven van projectplannen en begrotingen;
• het mede organiseren van lokale activiteiten gericht op ontmoeting, 

stimuleren leefbaarheid en het verbinden van jong en oud;
• scholing en training; in de praktijk is gebleken dat vrijwilligers behoefte 

hebben aan gerichte scholing ter ondersteuning van hun eigen 
leerproces als vrijwilliger. Wij hebben een scholingsmodule die kan 
worden ingekocht.

• De scholing is gericht op de eigen praktijk en op thema’s die er toe 
doen in het werk als vrijwilliger. Vrijwilligers die werkzaam zijn in het 
NaoberzorgPunt oefenen o.a. met luisteren, present zijn en omgaan 
met privacy.

De actieve NaoberzorgPunten in Limburg


