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Verslag NAOBUUR juli-september 2016 : 6e projectkwartaal

Op 7 april 2015 is Naobuur geopend, het informatie- en contactcentrum Zorg &
Welzijn voor de

regio in Vledder. Binnen het project loopt de pilot voor geïntegreerde
indicatiestelling

voor WMO en Zvw. Daarmee wordt beoogd dat ondersteuning voor inwoners
vanuit de regelingen Wmo (gemeente) en Zvw(zorgverzekeraar)door één
professional kan worden bezien.

Deze rapportage gaat ook naar de wijkverpleegkundige S1 ( Gea Heeling),de
vrijwilligers

en de klankbordgroep van het project. Voor een totaalbeeld dienen de
opeenvolgende

kwartaalverslagen te worden bezien.

Gemeente/Dorpsbelang Vledder

•

In het vorige verslag stond: “Op 23 juni bleek uiteindelijk dat de
gemeente toch een andere kijk heeft op ons initiatief in het sociale
domein dan Dorpsbelang Vledder voorstond. De gemeente zal nu op
korte termijn met een voorstel komen.” Mogelijk door het plotselinge
vertrek van een ambtenaar bleek dit verder onbekend te zijn bij de
gemeente.

•

Begin augustus heeft de gemeente de evaluatie door STAMM gestart
(verspreiding enquêtes, gesprekken), zodat in de loop van oktober
hierover kan worden gesproken.

•

Op 7-9 vergaderde de begeleidingsgroep.

•

Dorpsbelang Vledder heeft een brief naar de gemeenteraad/college
gestuurd over Naobuur en condities voor dergelijke burgerinitiatieven.

•

Op 18 oktober houdt Dorpsbelang Vledder een bijeenkomst voor de
inwoners, over o.a. de toekomst van Naobuur. Ook wordt gewerkt aan
een langere termijn visie.

Wijkverpleegkundige S1

•

De financiering stopt na 2016 en de zorgverzekeraar Achmea verlangt
over 2016 geen rapportages meer.

•

Samenwerking in het “driehoeksoverleg” (WMW, wijkverpleegkundige,
naobuur) gaat door. Toenemende behoefte aan “maatjes” wordt
geconstateerd, zonder dat er een duidelijk antwoord op kan worden
gegeven.

Bibliotheek/ruimte/openingstijden

•

Naobuur is nog steeds 5 dagdelen per week open, waaronder
dinsdagavond in het bijzonder voor het inloopspreekuur ICT.

•

Praktische afspraken met de bibliotheek lopen goed en samenwerking
ontwikkelt zich verder. Tijdens “naobuur-tijd” komen er steeds
bibliotheek gebruikers.

Bemensing

•

De hand- en spandiensten teams zijn verder uitgebreid en nu overal en
voldoende bezet; alleen in Nijensleek is nog geen contactpersoon.

•

Het aantal vrijwilligers voor ICT-assistentie ( o.a. voor het
inloopspreekuur) is uitgebreid met een jonge ICT-er.

•

Het vormen van een “pool” voor wandelmaatje is nog niet van de grond
gekomen.

Inhoudelijke zaken

•

In dit kwartaal zijn voor de rolstoelpool vijf (vorig kwartaal: 4)
uitleningen geweest.

•

De 1e lezing van dit seizoen( over het horen) werd goed bezocht door
ca 45 bezoekers.

•

Voor de komende maanden staan er nog 2 gepland over “voeding” .In
oktober zal een korte cursus starten over “persoonlijkheidsontwikkeling.

•

Door ziekte konden enkele plannen samen met WMW in de eerste helft
van 2016 niet verder ontwikkeld worden, in het bijzonder voor de
kwetsbare ouderen. In september is door WMW een “rijdende
koffiepot” activiteit opnieuw gelanceerd en begin oktober gehouden.
Evaluatie volgt nog.

•

Overleg met SOB-Vledder over samenwerking leidde tot een
informatieavond over de SOB-activiteiten begin september. Mede door
onduidelijke publiciteit was de opkomst te mager. Verdere
samenwerking ligt nu bij SOB.

•

Benutting van “sociale netwerken”, o.a. voor hulpvragen/-verzoeken is
nog niet verder gekomen.

o “Wehelpen” is een landelijke coöperatie en is getest door
ZZWD/Naobuur. ZZWD zou dit naar verluidt willen implementeren
voor eigen activiteiten.

o WMW was bij “we helpen” betrokken maar heeft zich de facto
teruggetrokken. In Meppel heeft WMW, de gemeente en
buurtgroepen gekozen voor een ander systeem ( NLhelptelkaar).

o In Vledder is een initiatief gestart met “Nextdoor”; ruim 150
deelnemers in enkele maanden, maar de inhoudelijke invulling is
er nauwelijks en de initiatiefnemers hebben zich
teruggetrokken/willen geen inhoud er aan geven.

o Plattelandsgemeenten-zonder-duidelijke-hoofdkern schijnen een
eigen keuze te willen maken.

•

Specifieke activiteiten:

o “koffie-uurtje” op maandagochtend blijft goed lopen, deels met
wisselende deelnemers.

o Op dinsdagavond functioneert het inloopspreekuur voor vragen
over tablet/laptop/smartphone.

o Op woensdagmiddag zijn enkele kaartgroepjes vaste klant
geworden.

Bezoek aan Naobuur

•

De contact- en ontmoetingsfunctie van Naobuur komt goed uit de
verf:

o Naast de groepjes wordt Naobuur ook gebruikt als gelegenheid om
het “alleen-zijn” te vermijden.

o Het inloopspreekuur werd dit kwartaal door 17 personen bezocht
(vorig kwartaal 17)

o Breicafé op vrijdagochtend wordt drukker bezocht.

•

Voor Vraag & Actie zijn 22 (was 25) personen geweest, waarvan 8 (was
14) voor vervoer (veelal naar het ziekenhuis, tandarts, voedselbank).
Hierbij moet worden aangetekend dat voor 5 inwoners frequent wordt
gereden naar ziekenhuis-poli, dagopvang of naar Naobuur.

•

Voor hand- en spandiensten is 5 x (was 2) een verzoek gekomen );
geconstateerd wordt dat regelmatig rechtstreeks hulp wordt geboden
en het niet meer via Naobuur/de teams gaat en dus niet in de
rapportage verschijnt.
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