Jaarverslag Dorpscoöperatie Nei Naoberschap Gees 2018

Inleiding
Nei Naoberschap Gees (NN) bestaat aan het eind van 2018 tweeëneenhalf jaar en is inmiddels een
bekend begrip in Gees. Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen, maar de doelstelling blijft onveranderd:
iedereen die dat wil mogelijkheden bieden om zolang mogelijk zelfstandig in Gees te kunnen blijven
wonen. In dit jaarverslag brengen we u op de hoogte van hoe het NN is vergaan in het jaar 2018.

Leden
Het ledental van NN is stabiel gebleven in het afgelopen jaar, zo’n 60 % van de huishoudens is lid. Af
en toe verhuist er een (oudere) inwoner naar Oosterhesselen, omdat daar meer (zorg)voorzieningen
zijn, of omdat in Gees weinig geschikte huizen zijn voor wie kleiner wil gaan wonen. In de
leeggekomen woningen vestigen zich weer nieuwe bewoners, vaak van elders. Plaatselijk Belang
verstrekt nieuwe inwoners een informatiepakket over Gees, waaronder de informatiefolder van NN.
Regelmatig leidt dit tot nieuwe inschrijvingen. De jaarlijkse ledenvergadering is bezocht door 22
personen.

Vrijwilligers
Aan het eind van 2018 stonden er 118 vrijwilligers ingeschreven bij NN. Vanwege verhuizing of
beperkingen die zich voordoen valt er af en toe iemand af, maar er zijn ook weer nieuwe bewoners die
zich aanmelden als vrijwilliger. Niet naar alle vormen van aangeboden ondersteuning blijkt behoefte
te zijn (bv. hulp bij administratie). Omdat de vraag om ondersteuning meestal om hulp overdag gaat
zijn vrijwilligers die een baan hebben overdag niet beschikbaar. Vanaf de start van Nei Naoberschap
zijn ruim 50 verschillende personen ingezet.
In 2018 zijn twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd, met als doel: informeren, ondersteunen,
bedanken en een leuke avond bieden. In de eerste bijeenkomst zijn een aantal dilemma’s besproken
waar NN tegenaan loopt (bv. hoe ver ga je met een klusje in de tuin?). Aanwezig: 22 personen. In het
najaar heeft NN een voorlichter uitgenodigd van het Netwerk Dementie Drenthe, die is ingegaan op
de verschillende vormen van dementie, de oorzaken, hoe deze te herkennen en hoe er mee om te
gaan. Daarnaast kwam aan de orde hoe NN hierin aan zowel patiënten als mantelzorgers
ondersteuning kan bieden. Voor deze voorlichting heeft NN zowel vrijwilligers, de leden en andere
belangstellenden uitgenodigd. Bij beide bijeenkomsten waren ruim 40 belangstellenden.

Hulpvragen aan Nei Naoberschap en koppelingen in 2018
In 2018 hebben 10 verschillende personen gebruik gemaakt van het ondersteuningsaanbod van NN,
grotendeels 80-plussers. Het meest voorkomend was de vraag naar vervoer: naar een arts, een
ziekenhuis of de kapper. Op verzoek van de Etgaarde heeft NN ook het vervoer naar de dagopvang
voor dementerenden bij deze instelling op zich genomen. Wekelijks zijn daar vanuit Gees drie
personen heen gebracht en weer gehaald, vanaf april 2018 twee keer per week. In totaal zijn naar De
Etgaarde zo’n 80 keer deze ritten verzorgd, met aanvankelijk drie, daarna twee en uiteindelijk één
passagier. Behalve voor de persoon in kwestie is de hulp ook ondersteunend voor mantelzorgers, die
vaak veel tijd investeren in de zorg voor hun ouders, of die vanwege de afstand niet altijd
beschikbaar kunnen zijn. Daarnaast zijn er af en toe Incidentele hulpvragen voor vervoer. Na hulp bij
vervoer is de vraag naar wekelijks bezoek van een vrijwilliger het meest voorkomend, regelmatig
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samengaand met de vraag om samen iets te ondernemen. In 2018 is hier 90 keer een vrijwilliger voor
op pad geweest. Ondersteuning van de mantelzorger was ook hier een onderdeel van de vraag.
Verder is af en toe hulp gevraagd bij een klusje in huis of tuin, soms incidenteel, bij een enkele
hulpvrager wekelijks, wat 30 keer tot inzet van een vrijwilligere heeft geleid. Totaal geregistreerd
aantal dat vrijwilligers in 2018 actief zijn geweest voor een hulpvrager: 210 keer.
Opmerkingen
- Bij wekelijks terugkerende ondersteuning worden groepjes vrijwilligers ingezet, die
beurtelings de ondersteuning verzorgen. Na het opstarten is daarbij geen tussenkomst van
NN meer nodig.
- Na het afsluiten van een ondersteuningsvraag komt het voor dat het contact tussen de
hulpvrager en de vrijwilliger blijft bestaan, wat we als NN van harte toejuichen, alhoewel NN
dit niet meer als hulpvragen registreert (maar we horen het wel graag).
- Ondanks de stijging van het aantal keren dat vrijwilligers ondersteuning hebben geboden,
wordt er niet vaker gebeld voor hulp. Vaak omdat het om structurele hulp gaat, die voor
langere tijd geregeld is, maar ook wordt in zijn algemeenheid in den lande opgemerkt dat
een initiatief als NN als een soort vliegwiel werkt voor omzien
naar elkaar. We constateren dat ook in Gees.
In het afgelopen jaar zijn ook enkele malen hulpvragen (soms van
zorgverleners voor cliënten) bij NN binnengekomen uit de
buurdorpen. Het bestuur van NN heeft besloten hier niet op in te
gaan, omdat we vrezen daarmee het draagvlak voor NN binnen Gees
te ondermijnen. Wel geven we aan graag initiatieven ter plekke te
willen ondersteunen, zodat een dorp voor de eigen bewoners een
dergelijk project op kan zetten. De enige uitzondering maken we voor
mensen die lang en recent in Gees hebben gewoond en vanwege
benodigde voorzieningen naar elders zijn verhuisd.

Gees Verbindt
Onder de naam ‘Gees Verbindt’ werken Nei Naoberschap Gees, de Gereformeerde Kerk, de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Hervormde Kerk in Oosterhesselen samen op het gebied van
activiteiten voor, met name, inwoners van het dorp Gees en omgeving, onder het motto “Niet praten
maar doen”. Doelstelling is de onderlinge contacten tussen de bewoners te bevorderen en
eenzaamheid tegen te gaan. Er wordt aangehaakt bij reeds lopende activiteiten (zoals Koffie Kaffee
en gezamenlijk eten in het Pluspunt) en gezamenlijk worden nieuwe activiteiten ontplooid (zoals de
bijeenkomsten ‘Gees, vroeger en nu’). De genoemde activiteiten worden ’s middags gehouden en
vinden momenteel plaats in het Pluspunt (PKN), maar er kan ook gebruik worden gemaakt van de
zalen van De Akker (GKV) en van de Klimop (NN). De bezoekers worden gestimuleerd in de
bijeenkomsten ook hun eigen verhalen en herinneringen te vertellen. De eerste bijeenkomst heeft
plaatsgevonden in december, die 85 belangstellenden trok. De activiteiten worden in de kerken, in
het kerkblad en in de Dorpsvlegel aangekondigd. Diegenen die geen vervoer hebben kunnen een
beroep doen op vervoer door vrijwilligers van NN; de vrijwilligers worden ook gestimuleerd een
oudere uit hun omgeving mee te vragen.

Overleg en samenwerking
Afgevaardigden van NN hebben in 2018 deelgenomen aan de volgende overleggen:
-

Herbestemming leegstaande scholen in Gees
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-

-

-

Zorgoverleg met de praktijkondersteuner van gezondheidscentrum ‘De Es’, de Casemanager
Dementie van Icare en de wijkverpleegkundige voor dit gebied van Icare, met als doel:
kennismaking, wat NN kan doen onder de aandacht brengen en waar mogelijk onderlinge
verwijzing en samenwerking bevorderen.
Bijeenkomsten met het CMO Stamm (het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke
vraagstukken in Groningen en Drenthe) en het BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in
Drenthe, dat zich inzet voor het behoud en de leefbaarheid van kleine dorpen op het Drentse
platteland) ) om dorpsinitiatieven zoals Nei Naoberschap met elkaar te bespreken, met als
doel: elkaar daarover informeren en van elkaar leren.
Gees Verbindt: meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van dit gezamenlijke initiatief

met de lokale kerken.
Contributie en subsidie
Vanuit Plaatselijk Belang Gees is in 2018 de suggestie gedaan geen contributie te innen voor het
lidmaatschap van NN. PB-Gees ziet NN als een belangrijke voorziening in het dorp, waar iedereen
gebruik van moet kunnen maken. Bovendien zijn er veel inwoners die zich hier kosteloos als
vrijwilliger inzetten voor een dorpsgenoot. Het voorstel is om NN deels te financieren vanuit PB-Gees
(bv. uit de opbrengst van het oud papier), deels door de gemeente Coevorden een structurele
jaarlijkse bijdrage te vragen vanuit de gedachte dat door de inzet van NN de overheid op zorgkosten
bespaart ((shared savings). Het bestuur van NN is hierover in gesprek met de gemeente. Eind 2018 is
er nog geen besluit over deze subsidieaanvraag genomen.

Nei Naoberschap Gees als Pilot
Bij de start van het project is met het gemeentebestuur afgesproken dat NN met andere dorpen die
daar belangstelling voor hebben, onze werkwijze, ervaringen en informatie zal delen.
-

-

Na een presentatie gehouden op een bijeenkomst van het BOKD op 3 november 2017, waar
diverse dorpsinitiatieven aan bod kwamen, heeft het dorp Gasteren contact gezocht met NN,
omdat zij een soortgelijk project op wilden starten en de werkwijze, eenvoud en lage kosten
van NN hen zeer aanspraken. Er zijn enkele gesprekken georganiseerd en NN heeft aan hen
door ons ontwikkeld materiaal ter beschikking gesteld. Het project “Gasteren Goed voor
Elkaar” is gestart in oktober 2018.
NN heeft op de bestuursvergadering van PB Zwinderen in november informatie verstrekt
over onze werkwijze en ervaringen, omdat men in het buurdorp overweegt een soortgelijk
project op te starten. In hun najaarsvergadering met de leden is het initiatief enthousiast
ontvangen. In 2019 zal dit een vervolg krijgen.

Dilemma’s
-

-

Vrijwilligersorganisaties als NN hebben te maken met de nieuwe privacywet. NN vraagt aan
de leden en vrijwilligers hun naam, adres, telefoonnummer, en zo mogelijk e-mailadres, aan
vrijwilligers bovendien voor welke vorm van ondersteuning ze zich in willen zetten. Van
hulpvragers wordt daarnaast de hulpvraag genoteerd. NN heeft aan Stamm en de gemeente
Coevorden gevraagd hoe de nieuwe wet door vrijwilligersorganisaties moet worden
toegepast. Tot nog toe is daarover geen informatie ontvangen.
Wat te doen met vragen, waar NN wel aan zou kunnen voldoen, waar ook wel vrijwilligers
voor te vinden zullen zijn, maar die misschien niet strikt passen binnen NN.
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-

In het bestuur is gesproken over de vraag hoe te handelen als een hulpvrager niet opendoet,
terwijl er wel een afspraak is gemaakt. Zorginstellingen als de Thuiszorg beschikken daarvoor
over een protocol. Heeft NN dat ook nodig?

PR
NN is nu onderdeel van de nieuwe website van Gees, maar kan ook nog via de eigen website
gevonden worden. Het voordeel van de nieuwe website is o.a. dat hij door onszelf bij te houden is.
- In elke uitgave van de Dorpsvlegel staat een advertentie van NN en vaak een inhoudelijk
artikeltje over de activiteiten van NN.
- NN heeft in het kader van de Internationale vrijwilligers dag aan alle vrijwilliger een
katoenen tasje uitgereikt, met de tekst ‘Nei Naoberschap Gees, dat is veur mekaar’.
Duurzaam, past in elke tas en bovendien wordt de doelstelling van NN zo uitgedragen.
- Nieuwkomers in Gees krijgen met het welkomstpakketje van Plaatslijk Belang Gees ook de
flyer van NN thuisbezorgd.
- NN-Gees, een hulpvrager en een vrijwilliger hebben meegewerkt aan een programma op
Radio 1, dat in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018, aandacht heeft
besteed aan deze vorm van dorpsinitiatieven.
- NN heeft voor de gemeenteraadsleden, die na de verkiezingen met een bus de diverse
dorpen van de gemeente Coevorden bezochten, in de bus een praatje gehouden over NN.
- Het Jaarverslag 2018 van NN is toegestuurd aan een 20-tal samenwerkingspartners en
organisaties.
- NN stimuleert vrijwilligers en bewoners alert te zijn op mogelijke hulpvragen in de eigen
omgeving, waarbij NN van dienst zou kunnen zijn (dit in verband met de zgn.
vraagverlegenheid).
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