Samenwerking tussen Naobuur en WelzijnMensenWerk.
Inleiding
Naobuur en Welzijn MensenWerk (WMW) richten zich op de versterking van de sociale infrastructuur
ten behoeve van het gehele sociale domein.
Naobuur is een vrijwilligersinitiatief voor de regio Vledder (de kernen van de oude gemeente Vledder),
voortgekomen uit de wensen van de inwoners van Vledder (dorpsvisie Vledder).
WMW is de professionele welzijnsorganisatie, die mede op verzoek van de gemeente Westerveld o.a.
welzijnsactiviteiten ondersteunt en bevordert in de kernen.
De gemeenschappelijke doelstelling bij de samenwerking is de versterking van de sociale samenhang,
de samenhang tussen organisaties (vrijwilligers- en professionele) en met als uitgangspunten de
wensen en behoeften van de inwoners t.z.v. het sociale domein.
WMW doet dit ook specifiek in opdracht van de gemeente via versterking van de “dorpsnetwerken”.
Deze vloeit voort uit de gemeentelijke visie om in het sociale domein zoveel mogelijk de lokale situatie
(wensen, behoeften) als uitgangspunt te nemen.
In de regio Vledder wordt dit samen met Naobuur uitgewerkt. De gemeente bevordert dit zo nodig.
Uitgangspunten
•
•
•
•
•

De samenwerking tussen Naobuur en WMW richt zich op:
inzicht krijgen en houden in de behoeften en wensen van inwoners
stimuleren en versterken van de eigen kennis en kunde van inwoners (zelfredzaamheid)
betrekken en versterken van het sociale netwerk van inwoners
betrekken en versterken van de aanwezige vrijwilligersorganisaties
involveren van professionele organisaties in de lokale netwerken.
Een ervaren projectleider van WMW (voorlopig Paul van Os) heeft in de regio Vledder een
overkoepelende rol voor de WMW-activiteiten in het sociale domein, m.a.w. daar waar nodig worden
andere collega’s ingeschakeld. Hij participeert in het projectteam Naobuur.
Hierdoor wordt de directe samenhang met de projectleiding van Naobuur (voorlopig Tini Sanders/Dirk
Boom) gewaarborgd. WMW zorg er voor dat hij hiervoor voldoende tijd kan vrijmaken.
Binnen deze ondersteunende rol zullen zoveel mogelijk gemeentelijke opdrachten op deze
terreinen in samenspraak worden opgepakt.

▪
▪

Randvoorwaarden
De samenwerking van Naobuur/WMW vindt zijn inhoudelijke kaders in:
de wensen van de inwoners en vrijwilligersorganisaties, o.a. tot uiting komend via de “verenigingen
dorpsbelang”;
het beleid van de gemeente Westerveld in het sociale domein.
De kaders zijn niet statisch en de concrete invulling ontwikkelt zich voortdurend.
Periodiek overleg met alle belanghebbenden en transparante rapportering zijn kernpunten vanuit
Naobuur/WMW bij de uitwerking.
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Concept voor prioriteiten en activiteiten van de samenwerking

2017/2018

Vooruitlopend op het overleg met betrokken hebben partijen op basis van de ervaringen en lopende
activiteiten een opzet gemaakt voor uitwerking in 2017/2018.

Hierbij zijn de volgende onderwerpen te noemen:
Algemeen
o Komen tot effectieve samenwerking met de gemeente-brede WMW-activiteiten, zoals
Centraal Meldpunt, Formulierenbrigade (WINsT, belastinghulp), vrijwilligers vacaturebank,
ouderenadvies, e.d.
o nieuwe methoden van werving van vrijwilligers, ook via sociale media/netwerken.
o Uitwerking geven aan de methodieken om met vrijwilligers(organisaties) en professionele
organisaties de afhankelijke inwoners zichtbaar te maken en vrijwilligers naar behoefte te
ondersteunen bij hulpverleningsaspecten.
o Realiseren van een praktisch functionerend en effectief netwerk van formele en informele
zorg; het netwerk is gedefinieerd en herkenbaar (dorpsnetwerk).
o Doen functioneren van en participeren in de ‘driehoek’; samen met afgevaardigden van
vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties ten behoeve van het doen functioneren van het
‘dorpsnetwerk’ voor individuele problemen met meerdere hulpverleningsaspecten (m.n. die
casussen die op een eenvoudige manier niet direct zijn in te vullen).
o Verbinding met Dorpsbelang Vledder definiëren in het kader van “levensloopbestendig wonen”
(2e helft 2017).

▪
▪
▪

Ouderenbeleid
WMW heeft met de SOB’s een notitie Ouderenbeleid opgesteld over de samenwerking tussen de
SOB’s en WMW. In september 2017 wordt tussen Naobuur/WMW en SOB-Vledder e.o. gesproken
over een vorm van samenwerking over een activiteitenbeleid voor ouderen (2017/2018) :
met aansluiting op de behoeften van minder-zelfstandige ouderen
bepaling overeenkomsten en verschillen zijn tussen de inzet van SOB en Naobuur; wie pakt welke
type activiteiten op
mede vormgeven aan een transparante verslaglegging van activiteiten met gebruik van o.a. de
Boodschapper
Verenigingen Dorpsbelang/Dorpsgemeenschap
Zoals al in de randvoorwaarden is benoemd, speelt een dorpsbelangvereniging een belangrijke rol. De
ontwikkeling van de hulpbehoefte van de inwoners (verhouding vrijwilligers – professionele mensen) is
daarbij een gemeenschappelijk thema.
In september wordt een bijeenkomst gepland met bestuursleden hiervan om de opzet van onze
samenwerking te bespreken, de mogelijke rol van de verenigingen en van de plannen 2017/2018.
Nieuwe inwoners
Het is van belang om nieuwe inwoners een introductie te kunnen bieden waardoor zij niet alleen op de
hoogte zijn van het fysiek wonen in de dorpen in de regio Vledder, maar ook op de hoogte raken van
aanwezige sociale verbanden. Naast sport en recreatie, juist ook oog voor welzijn en zorg.
Een keer per jaar, te beginnen in oktober 2017, zal Naobuur/WMW hiertoe een bijeenkomst
organiseren. Aan de gemeente zal worden verzocht t.z.t. de nieuwe inwoners rechtstreeks hierover te
informeren.

