Kwartaalverslag 2017-II
Verslag NAOBUUR april – juni 2017
Op 7 april 2015 is Naobuur geopend, het informatie- en contactcentrum Zorg & Welzijn voor de
regio in Vledder. Naobuur is nu dus het 3e jaar ingegaan.
Zie verder de website www.naobuur.nl , ook voor de vorige kwartaalverslagen.
Gemeente/Dorpsbelang Vledder

▪

Naobuur heeft in dit kwartaal de structurele samenwerking met WMW vorm gegeven; ondertekening vond
plaats op 3 juli en een concept-werkprogramma is daarbij afgesproken. Voor de inhoud: zie de website van
Naobuur.

▪

Dorpsbelang Vledder heeft op 12-4 wordt met alle inwoners overlegd over het nemen van initiatieven na
het afhaken van Zorggroep Noorderboog bij het realiseren van een zorgcentrum in Vledder-Noord. Dit heeft
geresulteerd in een plan voor “levensloopbestendig wonen in Vledder” ( zie verder de website van
Dorpsbelang). In dit plan speelt ook Naobuur een rol en leden van het projectteam participeren in de
werkgroep voor de verdere uitwerking, o.a. met de gemeente en ZZWD. In september wordt verder
overlegd met de inwoners van Vledder en met de gemeente/ZZWD met als doel een uitgewerkt plan aan de
inwoners te kunnen presenteren vòòr 1-12-2017.
Bibliotheek/ruimte/openingstijden

▪

Naobuur is nog steeds 5 dagdelen per week open en de samenwerking met de bibliotheek verloopt
wederzijds nuttig. De bibliotheek is voornemens haar pand te verkopen. Blijvende beschikbaarheid van het
gebouw voor de bibliotheek en Naobuur is van groot belang.

▪

Gesprekken zijn gestart over de langere termijn-samenwerking, o.a. op ICT-gebied (zie verderop).

▪

Van praktisch nut is de installatie door de bibliotheek van een betaalautomaat.
Bemensing

▪

Door verloop van vrijwilligers (ouderdom, verhuizing) hebben we de werving geïntensiveerd. Drie nieuwe
vrijwilligers kwamen..

▪

De overdracht van de rol van “penningmeester” vanuit Dorpsbelang aan Teun van Waart is afgerond.
Inhoudelijke zaken

▪

In dit kwartaal zijn voor de rolstoelpool 3 (vorig kwartaal: 4) uitleningen geweest.

▪

De lezingen in het najaar zijn voorbereid; eind augustus start de publiciteit.

▪

De hulpmiddelenmarkt op 8-4 was succesvol ; het aantal bezoekers is geraamd op ruim 200.Samen met
“Vledder e.o. in actie” is geprobeerd de “pool van wandelmaatjes” inhoud te geven. Enkele wandelgroepjes
zijn gevormd, maar het moet nog beter.

▪

Vanuit Naobuur is Seniorweb Vledder opgezet, dat verder apart functioneert. Nauwe samenwerking bestaat
met het ICT-inloopspreekuur op dinsdagavond en met de bibliotheek, die de digitale vaardigheid van de

inwoners gaat versterken; Seniorweb Vledder heeft een eerste cursus Klik@Tik gegeven. Dit laatste wordt
belangrijker naarmate overheidsinstanties sterker uitgaan van digitaal zelfredzame inwoners; lokale
ondersteuningsmogelijkheid lijkt essentieel, zowel aan de technische kant (inloop-spreekuur, hand- en
spandiensten) als aan de informatiekant (software, informatie, formulieren).

▪

Een werkgroepje is verder gegaan met het opzetten van gezamenlijk koken of een “eetcafé”. In
septemberstart de eerste 2-wekelijkse bijeenkomst waarvan er nu zes zijn gepland.

▪

Om vrijwilligers (op een of andere manier verbonden aan Naobuur)en belanghebbende organisaties
(Dorpsbelangen etc.) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen hebben we de
2e nieuwsbrief verspreid; zie ook de website.

▪

Naobuur participeert in een Westerveld-brede poging (samen met SOB’s en ondersteund door WMW en de
beweegcoaches)om via verbreding/versterking van lokale initiatieven ouderen, maar vooral de sociaal
afhankelijke onder hen, meer bij de lokale activiteiten te betrekken. De eerste doelstelling is het verwerven
van een specifieke subsidie hiervoor vanuit het Oranjefonds onder de naam “Samen Ouder”.
Bezoek aan Naobuur

▪

De contact- en ontmoetingsfunctie blijft onverminderd goed functioneren, incl. het spreekuur van de
wijkagent. Het “breicafé” trekt meer belangstellenden op vrijdagochtend.

▪

Het ICT-inloopspreekuur werd dit kwartaal door 27 personen bezocht (vorig kwartaal: 27).

▪

Voor Vraag & Actie zijn 16 personen geweest (vorig kwartaal: 26). Vervoer naar ziekenhuis etc. blijft een
gevraagde dienst, soms frequent voor een inwoner. Vooral ook door zorgorganisaties wordt een beroep
gedaan voor aanvullende ondersteuning via vrijwilligers.

▪

Hand- en spandiensten zijn 7 keer ingeschakeld (was: 7). Door sommige “klussers” is gemeld dat het
rechtstreeks hulpvragen inderdaad toeneemt.
Projectteam Naobuur/Tini Sanders;11-7-2017
Het projectteam: Dirk Boom, Geerte van Immerzeel, Henk Idserda, Paul van Os (WMW)
Rianne van Wingerden, Tini Sanders, Teun van Waart.

