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Bergharen, Hernen en Leur
zoeken twee dorpsondersteuners
Vindt u het ook moeilijk om hulp te vragen? Dat geldt voor bijna alle mensen. Terwijl mensen elkaar maar al te graag willen helpen.
Zeker als we langer thuis blijven wonen, is er ondersteuning nodig. En het is fijn als dat in je eigen buurt geregeld kan worden.
Een dorpsondersteuner kan vraag en aanbod bij elkaar brengen als het gaat om zorg voor elkaar.

Stel meneer A komt niet meer kaarten omdat zijn
vrouw ziek is. Hij wil haar niet alleen laten. Dan kan een
dorpsondersteuner regelen dat er een buurtgenoot bij
zijn vrouw langs gaat zodat meneer A kan kaarten.
Zo heeft meneer A de nodige ontspanning en houdt
hij de zorg voor zijn vrouw beter vol.

Stel u bent hier net komen wonen en u zou het
fijn vinden als er een “achtervang” is voor uw
kind(eren). Iemand die incidenteel kan inspringen
om uw kind(eren) op tijd van school te halen.
De dorpsondersteuner kan u tippen welke mensen
dit mogelijk leuk vinden om te doen.

Stel dat er enkele mensen aangeven dat ze moeilijk
de deur uit komen. Terwijl het voor hun gezondheid
goed zou zijn als ze meer bewegen en meer contact
hebben. De drempel om alleen te gaan is te hoog.
De dorpsondersteuner gaat na of mensen kunnen
aansluiten bij een bestaande activiteit. En als die er
niet is, kan hij/zij deze mensen ondersteunen met
het vormen van een wandelgroepje. Voor mensen
die bijvoorbeeld een half uurtje in een rustig tempo
willen lopen.

Stel u heeft een klein klusje in huis. Of u heeft een keer
vervoer nodig. U bent gevallen in huis en weet niet hoe u
zaken als een rollator en uw huishouden moet regelen?
Voor al dit soort vragen, denkt de dorpsondersteuner met
u mee en geeft u praktische tips. De dorpsondersteuner
heeft contact met vrijwilligers(organisaties) en met
professionals op het gebied van zorg en welzijn. Zoals
de huisarts en het sociaal team. Ook stimuleert de
dorpsondersteuner de samenwerking tussen (vrijwilligers)
organisaties in Bergharen, Hernen en Leur.

Waarom dorpsondersteuners?
Sinds 2017 brengt de werkgroep
‘Positieve Gezondheid en Zorg’ de
behoeften in kaart van de inwoners van
Bergharen, Hernen en Leur op het gebied
van positieve gezondheid en zorg. Dit
met de bedoeling om de leefbaarheid
ten aanzien van zorg, welzijn en sociale
contacten in onze dorpen op peil te
houden en te verbeteren.
Deze werkgroep heeft het project
‘Dorpsondersteuners voor Bergharen,
Hernen en Leur’ uitgewerkt.
Het doel van dit project is om voor
Bergharen, Hernen en Leur twee
dorpsondersteuners aan te stellen.
Momenteel start de werving en hieronder
vindt u de vacaturetekst.

Dorpsondersteuners wijzen de weg
en verbinden
De dorpsondersteuners vormen een
verbindende schakel in de dorpen tussen
bewoners, vrijwilligersorganisaties en
professionals in zorg en welzijn. Zij
brengen mensen en belangen bij elkaar,
en borduren voort op wat er al is.
De dorpsondersteuners werken vanuit het
belang van de dorpen, en starten daarbij
vanuit de bestaande lokale netwerken.
Ze hebben aandacht voor de individuele
belangen van de inwoners van Bergharen,
Hernen en Leur.
De eerste drie jaar
De dorpsondersteuners worden
gefinancierd door extra gelden van
de gemeente aan "Rondom Wijchen".

MeerVoormekaar wordt de werkgever.
Er is een “werkgroep dorpsondersteuners”
die het proces van dorpsondersteuners
opstart en drie jaar begeleidt. In deze
werkgroep zijn de leefbaarheidsgroepen
vertegenwoordigd. Na drie jaar wordt
besloten hoe verder te gaan.
Vragen?
De werkgroep dorpsondersteuners
bestaat uit de volgende personen dus
voor vragen kunt u bij hen terecht:
Myriam Arntz, Iny Bemelmans, Marleen
Borgonjen (MeerVoormekaar), Belinda
van Doornik, Ricky Hendriks, Riet van
Koningsveld, Annelieke Steenbergen
Ook kunt u mailen naar
info@bergharenhernenleur.nl of bellen
naar Iny Bemelmans 0487-531794.

Nieuwe entreeborden voor onze dorpen
De leefbaarheidsgroepen zijn bezig met nieuwe entreeborden. Het ontwerp is
in de huisstijl van Bergharen- Hernen- Leur. De nieuwe borden worden ontworpen door Jeroen Huting (studio HUUT), geproduceerd door Leon van Kerkhof
(metaalbedrijf) uit Hernen en geplaatst door Mulders (lasbedrijf) uit Bergharen.

De Leefbaarheidsgroepen Bergharen, Hernen en Leur zijn
op zoek naar twee kandidaten voor de functie van:

DORPSONDERSTEUNER
voor Bergharen, Hernen en Leur
Wat zijn de taken?
-D
 e dorpsondersteuners vormen een centrale verbindende schakel in de dorpen tussen bewoners en professionals en zij brengen mensen en belangen bij elkaar.
Zij borduren voort op wat er al is.
- Zij stimuleren het eigen initiatief van bewoners en stimuleren
de zelfredzaamheid vanuit de visie van Positieve Gezondheid.
-Z
 ij zorgen ervoor, dat de knelpunten, die niet door
partijen zelf opgelost kunnen worden, op de juiste plek
terecht komen en zij kunnen doorverwijzen.
- Zij zijn de vraagbaak voor inwoners van de dorpen.
-Z
 ij onderhouden contacten met o.a. de huisartsen en het
Sociaal Wijkteam.

Maten checken
De aankondigingsborden die hierin komen, kunnen maximaal 2 x 0,30 meter
zijn. De meeste aankondigingsborden passen in het nieuwe ontwerp. Het is
goed om, als verenigingen en initiatiefnemers, na te gaan hoe groot de huidige
borden zijn en of aanpassing nodig is.
Er komen acht borden, waarvan drie in Bergharen, drie in Hernen en twee borden
in Leur. De verwachting is dat dit project in de loop van 2019 wordt opgeleverd.
Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via info@bergharenhernenleur.nl

Gemeenschappelijke
voorzieningen
Bergharen-Hernen-Leur
Bergharen, Hernen en Leur werken samen
aan toekomstige leefbaarheid! De twee
leefbaarheidsgroepen, de gemeente en
inwoners werken samen aan de toekomst
van onze dorpen. Het project heet ‘Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur’. Het doel is om de leefbaarheid te versterken door als inwoners
onze krachten te bundelen.

Uitwerkgroepen
Aan uitwerkgroepen op gebied van
Positieve Gezondheid & Zorg, Sport &

Wie zoeken wij?
-P
 ersonen, die beschikken over mensenkennis en levenservaring;
-Z
 ij zijn toegankelijk en makkelijk benaderbaar, proactief
en hebben goede communicatieve vaardigheden;
-Z
 e kunnen goed luisteren en zij hebben een goed inlevingsvermogen;
- Zij zijn in staat het vertrouwen van de inwoners te winnen;
- Zijn flexibel en doelgericht;
-Z
 ijn creatief in het bij elkaar brengen van burgers,
bijvoorbeeld mensen, die hulp aanbieden en mensen,
die hulp vragen en weten hierbij talenten van mensen te
herkennen en in te zetten;
-Z
 ij hebben al een netwerk en zijn in staat om dit verder
uit te bouwen;
-Z
 ij hebben kennis van en contacten met het netwerk van
zorg- en hulpverleners en vrijwilligersorganisaties;
-Z
 ij hebben een HBO- denk- en werkniveau.
Wat bieden wij:
-E
 en betaalde functie, conform schaal 8 van de CAO
Sociaal Werk. Voor de totale functie is 20 uur per week
beschikbaar, te verdelen over de twee dorpsondersteuners. Het betreft een pilot voor de duur van drie jaren.
Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse in deze functie,
dan ontvangen we graag vóór 15 mei 2019 uw brief of e-mail.
De sollicitatie kan gestuurd worden naar de voorzitter van
de Werkgroep Dorpsondersteuners: Iny Bemelmans Strengstraat 5, 6617 AT Bergharen of info@bergharenhernenleur.nl.
Voor inlichtingen: 0487-531794.

Bewegen nemen een groot aantal inwoners
uit de dorpen deel. Er is samenwerking met
de gemeente en enkele externe partijen.
Ook de scholen zijn nauw betrokken bij de
leefbaarheid in de dorpen en werken samen
met onder meer de leefbaarheidsgroepen
en dorpshuizen.

Meedoen?

Website en Facebook
Bergharen Hernen Leur

Toon Janssen
06 10 92 66 46
toonjanssen1953@hotmail.com

Sinds 2017 zijn de website en facebookpagina van Bergharen-Hernen-Leur in de lucht.
U vindt daar de agenda met alle activiteiten,
nieuws en informatie van de drie dorpen.
www.bergharenhernenleur.nl of volg ons op
facebook: @bergharenhernenleur

Wil je meepraten of meedoen
met de leefbaarheidsgroepen
of een van de uitwerkgroepen van
‘gemeenschappelijke voorzieningen’,
bel of mail dan met
Toon Janssen of Ad van Tilborg.

Ad van Tilborg
06 51 61 74 49
advantilborg@gmail.com

