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• Voortbouwen op wat er al is en gewoon Doen; 
• Samenwerking versterken en nieuwe (verrassende) 

coalities vormen; 
• Co-creatie realiseren tussen burgers en hun netwerk; 
• Verbindingen leggen tussen nulde- en eerstelijnszorg; 
• Maatwerk leveren = aansluiten bij de mens met een 

wens; 
• Present-ZIJN is de grondhouding van vrijwilligers van 

het Meldpunt; 
• Zelfregie en inzet eigen talent en ervaring; 
• Vertrouwen is de sleutel voor een goede relatie tussen 

burgers en professionals. 



Overzicht ontmoetingen Meldpunt Naoberzorg 

via eigen netwerk/fam. via vrijwilligers/buren

via huisarts/AMW via zorgaanbieders

via gemeente/Wmo-loket

via eigen netwerk/fam. 32 

via vrijwilligers/buren 27 

via huisarts/AMW 12 

via zorgaanbieders 19 

via gemeente/Wmo-loket 2 



Fasering Tijdpad  Stappen 

Initiatief en 
verkenningsfase 

01-03-2014 tot 01-09-2014 Onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid pilot 

Diagnostische fase 01-09-2014 tot 01-04-2015 Gesprekken met partners, fondswerving en 
subsidieaanvragen voorbereiden en indienen 

Realisatiefase 01-01-2016 tot 01-09-2017 Inrichten project, kick-off, scholing plannen en 
uitvoeren, start werkplaats 

Evaluatiefase 01-09-2017 tot 01-01-2018 Procesbeschrijving, handboek, symposium en 
tevredenheidsonderzoek bij burgers en partners 



Meldpunt Naoberzorg = een sociaal wijkteam, maar dan anders…. 

Doelen Acties  Resultaten  

Inrichten werkplaats communicatieplan 30 cases beschreven 

Werving, training en 
scholing van vrijwilligers 

Scholingsmodule op basis 
van de Presentietheorie 

Tevredenheid burgers 
Tevredenheid 
samenwerkingspartners  

Versterking dorpsnetwerk  inspiratiesessies 
 

Handboek met 
procesbeschrijving 

monitoring Symposium 
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• Er zijn meer dan 92 ontmoetingen geweest 
(inclusief klussen- en vervoer) 

• Er is een werkplaats  waar vrijwilligers van het 
Meldpunt en professionals concreet met elkaar 
samenwerken 

• Er is een training voor vrijwilligers van het 
Meldpunt Naoberzorg 

• Het dorpsnetwerk is versterkt en uitgebreid, werkt 
samen en is verankerd in het dorp Roggel 

• De borging is gerealiseerd 
• Het filmpje over het Meldpunt 
• De uitrol is begonnen (i.s.m. Stichting Naoberzorg 

Nederland) 
• Er is een handboek (waaier nr.2.) 
• Er is een reisverslag 
• Ten slotte… het Naoberzorg-lied 



Het naoberliedje  
van Joep 





 



Napraten en nagenieten…. 



De pilot is mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning van  
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Maar vooral ook door de inzet van 
heel veel mensen….. 

Vrijwilligers van het Meldpunt 
Het Naoberzorgteam 

Bestuur NZP 
Veronique Smits AMW ML 
Hedi Manderfeld, trainer 
Anja de Kleijn, adviseur 

Kitty van den Hoek van Movisie 
Cor Hermans van Mico Lifestyle Centre 

CarePlus 
Huisartsen en praktijkondersteuners 

Fysiotherapeuten 
Basisschool de Zjwiek 

Ondernemers uit Roggel 
Briels 

Dagopvang Jozefhuis 
De Zorggroep 

Pastoor 



We hebben het samen gedaan!! 

Vrijwilligers Meldpunt 
Vereniging NaoberzorgPunt 

Basisschool de Zjwiek 
Moveo 

Groene Kruis/Thuiszorg 
Jozefhuis 
Synthese 

AMW ML/Wmo-loket 
Huisartsen en POH 

Zonnebloem  
Proteion/De Zorggroep 

Vrijwillige Dementiezorg 
Jozefhuis 

Care+ 
Fysio-ergotherapie 

Diaconie 




