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MeerVoormekaar



Inwoner
met 

hulpvraag

Eigen Netwerk
Bv. familie, vrienden, buren, (sport)vereniging

0e-lijns
Welzijn: informatief, collectief en preventief aanbod
GGD: trainingen, voorlichting geven.
Maatschappelijke organisaties: bv. KBO, de zonne-
bloem, dorpscoöperatie

1e-lijns
SWT: Maatschappelijk werk en waar nodig 
doorverwijzen
School: bv. orthopedagoog 
Laagdrempelige zorg: huisarts, consultatiebureau of 
fysio

2e-lijns
Zorgverzekeringswet: doorverwijzing ziekenhuis voor 
ergotherapie of GGZ voor psychiatrische hulp. 
WMO: bv. specialistische zorg
Jeugdwet: bv. de kinderbescherming
WLZ: Langdurige zorg, bv. bij een ernstige 
lichamelijke beperking

Hulpvraag
Soms heb je even hulp nodig. Maar waar kan je naar toe met 
je hulpvraag? Afhankelijk van de omvang en complexiteit van 
je hulpvraag kun je terecht op verschillende niveaus. 



De rol van MeerVoormekaar

Brugfunctie
MeerVoormekaar vormt een brugfunctie tussen inwoners, 
hun buurten en wijken en het voorliggende veld. 
Inwoners vinden MeerVoormekaar via hun buren, een 
folder, social media, of kennen ons vanuit het veld

Eerste Hulpvraag Bij Ons (EHBO) 
MeerVoormekaar wil een EHBO-post vormen 
voor hulpvragen vanuit inwoners. Bij de EHBO 
wordt gekeken wat de hulpvraag is, worden 
inwoners op weg geholpen (via voorliggende 
voorzieningen) en wordt daar waar nodig 
doorverwezen naar het SWT.

Verbinden
MeerVoormekaar verbindt en onderhoudt het 
netwerk dwars door alle niveau’s heen. 
Belangrijk voor (vroeg)signalering, de samen-
werking en om een sluitende ondersteuning te 
kunnen bieden aan inwoners. 

Inzet op informatief, preventief en 
collectief aanbod
Preventief en informatief aanbod voorkomt 
zorg. Als er niet ingegrepen wordt, leidt het in 
de meeste gevallen tot een individuele maat-
werkvoorziening. Daarnaast bundelen we 
individuele welzijnsvragen tot een collectief 
aanbod. Bijvoorbeeld lotgenotencontact voor 
mantelzorgers.

Activeren netwerk
MeerVoormekaar activeert, werft en faciliteert 
vrijwilligers zodat zij een verschil kunnen maken 
in hun eigen buurt of wijk. Door vrijwilligers wor-
den inwoners met een hulpvraag ondersteund 
door het netwerk in hun buurt of dorp. 
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Hulpvraagreis: Minder eenzaam, 
meer begrepen

huisarts

Zus
Koor

SWT

Lotgenotencontact

Cursussen

Vrijwilligers

Ziekenhuis

Respijtzorg

Rosa is sinds vijf jaar fulltime mantelzorger. Haar 
man heeft dementie en heeft daarom haar 
zorg en aandacht nodig. De weg naar de huis-
arts en het ziekenhuis weet ze goed te vinden. 
Dat moet immers wel met een man met de-
mentie. Daarnaast helpt haar zus haar zo nu en 
dan met de administratie en gaat ze elke week 
er even uit naar haar koor.

De zorg voor haar man, hoe liefdevol ook, 
begint zijn tol te eisen. Ook voelt Rosa zich erg 
alleen. Naar aanleiding van een tip gaat ze 
eens langs bij MeerVoormekaar. 

Bij MeerVoormekaar wordt ze gekoppeld aan 
de vrijwilligers van de hulpdienst voor ouderen. 
Ook wordt er via een doorververwijzing naar het 
SWT een paar dagen respijtzorg geregeld zodat 
Rosa even op adem kan komen en ernstige 
overbelasting wordt voorkomen. 

MeerVoormekaar zorgt dat Rosa in contact 
komt met andere mantelzorgers via een cursus 
mindfullness en lotgenotencontact. Voor Rosa is 
contact met andere mantelzorgers heel be-
langrijk, Even iets anders doen met mensen aan 
wie je niet alles hoeft uit te leggen. 
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Hulpvraagaanbod: Enthousiast over een 
nieuwe uitdaging

Kaled hielp als huisman jarenlang trouw mee 
op de basisschool van zijn kinderen. Alles van 
het jaarlijkse kinderkamp tot de muziekles 
(Kaled speelt gitaar) organiseerde hij tot in de 
puntjes. Inmiddels zit zijn jongste al een paar 
jaar op de middelbare school en zoekt Kaled 
een andere zinvolle invulling van zijn tijd. 

Een vrijwilligerscampagne van MeerVoorme-
kaar brengt Kaled op het idee om eens te 
komen praten. Na een telefoontje zit hij een 
week later aan de koffie met één van de 
medewerkers van MeerVoormekaar. Samen 
kijken ze naar wat Kaled leuk zou vinden en 
wat past bij zijn talenten. 

Kaled wordt opgenomen in de vrijwilligerspool 
en het duurt niet lang voordat zich er een 
‘match made in heaven’ voordoet. De lokale 
dorpsvereniging is op zoek naar een beheer-
der en activiteitenbegeleider. Hier kan Kaled 
naar hartenlust zjn organisatietalent inzetten 
samen met gelijkgestemden. 

Tijdens de Coronacrisis wordt er opnieuw een 
beroep gedaan op Kaled. Er is een initiatief 
gestart voor het organiseren van balkoncon-
certen voor verzorgingstehuizen. Binnen een 
kwestie van uren staat hij klaar om te swingen 
met zijn gitaar! 

Onderwijs

Balkon-
concert

Dorpsvereniging Vrijwilligerspool


