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Klaar voor elkaar!
Stichting Naoberzorg Nederland:
verbinding, ontmoeting en vertrouwen
De kracht van verbondenheid stuurt
ons samen op weg, motiveert en faciliteert. Vanuit deze kracht en visie op
een lokale netwerksamenleving, waar
iedereen kan meedoen zoals hij/zij is,
willen we werken.
De ‘participatiesamenleving’ is in volle
gang en deze ontwikkelingen hebben
veel mensen ertoe aangezet om hieraan
- ieder op een eigen wijze - vorm te geven. Dichtbij huis, in eigen dorp, buurt
of wijk. In deze spannende processen
lopen mensen vaak tegen de collectieve
grenzen aan, waarbij we ons dan afvragen hoe het anders kan. Als we ons niet
laten hinderen door regelgeving, kaders
en grenzen, ligt er een wereld voor ons
open. Een wereld vol mensen met wensen, die wacht op creatieve oplossingen
en pioniers met visie, lef, compassie en
daadkracht.

Op 10 maart 2017 zag Stichting Naoberzorg Nederland
het levenslicht!

Stichting Naoberzorg Nederland richt
zich op nieuwe en bestaande burgergroepen die ‘iets willen doen’ voor hun
dorp of wijk. Samen werken aan een betere leefwereld, waarin weer oog is voor

elkaar. De Stichting biedt een ‘podium’
aan burgerinitiatieven die in het sociale
domein hun project willen realiseren.
Het opzetten van een lokale netwerkorganisatie noemen we ‘Naoberzorg’ en
is vaak een grote uitdaging op lokaal niveau. Inmiddels is gebleken dat je Naoberzorg wel degelijk moet organiseren
en coördineren. Een stevige verankering
in een dorp of wijk kost heel veel tijd
en doorzettingsvermogen. De Stichting
beschikt over een groot netwerk van
deskundige mensen die veel ervaring
hebben in het opzetten van projecten,
procesbegeleiding, coaching en ondersteunen van burgerinitiatieven.

Samen ‘klaar voor elkaar’!

www.naoberzorgnederland.nl

Het bestuur
De Stichting Naoberzorg Nederland bestaat
uit een bestuur van drie personen;
• Karin van der Plas, voorzitter
• Leo Beterams, secretaris
• Hilde Glessner, penningmeester
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De Stichting Naoberzorg Nederland werkt samen met een adviesraad waarin ambassadeurs hun netwerk en expertise ter beschikking stellen en het bestuur gevraagd en
ongevraagd adviseren.

In de adviesraad hebben zitting:
Wim van Osch, bestuurslid van de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en
initiatiefnemer van een NaoberzorgPunt Venray.
Fons Voesten, Fons is een geweldige netwerker die altijd
waar maakt wat hij belooft en staat voor creatieve innovativiteit. Zijn benaderingswijze wordt gekenmerkt door het
denken in oplossingen in plaats van problemen en waar
mogelijk in samenwerking met de omgeving. Goede zorg
zonder inbedding in de omgeving bestaat niet!
Anja Kleijn-Vossen heeft met haar medische achtergrond, met name op humanitair gebied (VN) ruimschoots
haar bijdrage geleverd aan nationale en internationale
organisaties. Haar passie ligt in de gezondheidszorg en
bij kinderen. Haar kracht zit in de verbinding vanuit een
gedeelde visie en het stimuleren van bewegingen van
onderop.
Peter Geilen directeur Coöperatie Zorg&Co draagt het
Naoberzorg-concept een warm hart toe.
De Coöperatie heeft als doel de zorgvraag vanuit wijken burgerinitiatieven op wijkniveau te organiseren door
inzet van de lokale zorg- en welzijn ondernemers.
Het lokaal samenwerkingsverband brengt informele- en
formele zorg bij elkaar.

Samen ‘klaar voor elkaar’!

www.naoberzorgnederland.nl

Wonen Limburg hecht veel belang aan
leefbaarheid in de wijken en dorpen
en koestert het gedachtengoed van de
Stichting Naoberzorg Nederland.
Wonen Limburg is hiermee een belangrijke en inspirerende samenwerkingspartner.

dat een wijkcomite hier de opdrachtgeversrol vervult!
Wonen Limburg in de rol van stimulator
en (financieel) projectondersteuner
vervult hierin een voorbeeldfunctie.

Een mooi voorbeeld is een project in
Horst aan de Maas. Uniek in dit project is

De stip op de horizon is om wijkbewoners uiteindelijk zelf meer de regie in
eigen handen te geven en samen toe te
werken naar wijkcoöperaties!

Praktijkvoorbeeld pilot NaoberKids
Dit bijzonder projectidee heeft al een
aantal prijzen gewonnen en is inmiddels
voor velen een inspirerend voorbeeld.
De 1ste pilot is gestart in Roggel (20172018). NaoberKids is een ‘eenvoudig’
concept met een hoger doel en uitermate
geschikt voor initiatiefgroepen die ‘jong
en oud’ met elkaar willen verbinden.
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Het hebben van een lokaal netwerk
(Naoberzorg) is een van de voorwaarden
voor de uitrol in andere dorpen en wijken.

Voor meer informatie:
www.naoberkids.nl.
NaoberKids is een van de producten van
de Stichting Naoberzorg Nederland.
Met dank aan het VSB Fonds en Limburgs
Diaconaal Fonds.
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Voor meer informatie bel: 06 54 71 34 43 of mail: info@naoberzorgnederland.nl

Kortom; doelstelling van de Stichting Naoberzorg Nederland
-

-

Projecten mee helpen opzetten waarbij burgergroepen of wijkcomités fungeren
als opdrachtgever;
Advisering van lopende projecten waarbij men een beroep kan doen op de
expertise, procesondersteuning en producten van de Stichting;
Verzorgen van voorlichting en het geven van presentaties;
Scholing en coaching voor vrijwilligers, professionals en hun organisaties op
het gebied van ontwikkeling en implementatie van de ‘werkwijze van onderop’. 		
Coaching is gericht op het verbeteren van de lokale samenwerking ten gunste 		
van de leefbaarheid in het dorp of wijk;
De Stichting heeft haar eigen werkmethodiek t.b.v. een alternatief wijkteam
ontwikkeld gebaseerd op ervaringen uit de pilot Meldpunt Naoberzorg Roggel 		
(2015-2017).

De Stichting Naoberzorg Nederland genereert bovendien middelen om uitvoering
te kunnen geven aan lokale opgaven. Opdrachtgevers kunnen zijn, wijkcomite’s,
wijkcoöperaties, burgerinitiatieven van (zorg)vrijwilligers, dorpsraden, basisscholen,
wooncorporaties, ondernemers en gemeenten.

Voorbeeld werken ontwikkelplaatsen
Voorbeeld werk- en ontwikkelplaatsen
Het gedachtengoed Naoberzorg, de
producten, de kennis en kunde zijn in
de praktijk ontwikkeld door de grondleggers en het bestuur van de Stichting.
Inspiratie vinden zij werkendeweg in de
verschillende ontwikkel-werkplaatsen
(pilot in Roggel 2009 - pilot in Meerlo
2014).
De Stichting Naoberzorg Nederland stelt
haar ervaringen graag ter beschikking
aan burgergroepen die de ‘werkwijze
van onderop’ nastreven.
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Voorbeeld-werkplaatsen zijn o.a.
NaoberzorgPunt Roggel, NaoberzorgPunt Meerlo, Nistelrode, Tienray,
Swolgen, Horst aan de Maas.
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

