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Informatie, Voorlichting en Advies
Voorlichting Informatie Advies (VIA)
VIA Carrefour biedt voorlichting, informatie en advies aan inwoners van Noordoostpolder op alle
terreinen van leven, wonen en zorg. Een beroepsmatige en/of vrijwillige adviseur ondersteunt
inwoners bijvoorbeeld bij het op orde brengen van de financiën of het doorbreken van
eenzaamheidsproblematiek. Uitgangspunt is altijd wat kan iemand (nog) zelf al dan niet met
ondersteuning van mensen uit het eigen netwerk. Onze (vrijwillige) adviseurs komen veelal bij de
mensen thuis.
Contactpersonen: Evelien van de Beek en Esther ten Napel
e: via@carrefour.nu
t: 0527-630004
voor beroepskrachten:
e: evelien.van.de.beek@carrefour.nu / esther.ten.napel@carrefour.nu

Netwerkcoach
Vrijwilligers opgeleid tot netwerkcoach kunnen ingezet worden in situaties waar mensen behoefte
hebben aan meer contact met mensen, of activiteiten. Zij werken samen met de mensen toe naar
mogelijkheden om het eigen netwerk te versterken en uit te breiden. Zij vergroten op deze manier
de eigen kracht van mensen.
Contactpersoon: Berry van Dam
e: berry.van.dam@carrefour.nu
t: 06-83528487/0527-630004

Mantelzorg
Vragen van mantelzorgers lopen uiteen van het inwinnen van informatie op het gebied van
regelingen die voor hen van toepassing zijn tot waar kan degene die ik verzorg terecht als ik een keer
iets voor mijzelf wil doen, tot het zoeken van een praatpaal voor de soms zware situatie waar zij zich
in bevinden. Het Steunpunt Mantelzorg heeft vrijwilligers opgeleid die mantelzorgers ondersteunen.
Dit doen zij door ‘een luisterend oor’ te zijn en tijdelijk mee te denken in de mantelzorgsituatie. Zij
komen veelal bij de mensen thuis.
Contactpersoon: Gerdien Kramer
e: gerdien.kramer@carrefour.nu
t: 0-83522236 / 0527-630004

Eenzaamheid
Het thema ‘Eenzaamheid’ staat centraal in de afstemming met inwoners, vrijwilligers en
maatschappelijke organisaties. Vanuit wensen, behoeften van inwoners is in de afgelopen tijd
ontstaan:
a. To Connect: voor LHBT’ers van 16 tot 30 jaar. Een groep voor onderling contact, gezelligheid en
kansen om elkaar te ontmoeten. (LHBT staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender).
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b. Kl!k Noordoostpolder: Het doel is alleengaanden met elkaar verbinden, elkaar ontmoeten,
gezelligheid en beleven in ‘real life’. De KL!K-avonden worden georganiseerd door een werkgroep die
op deze avonden als gastheer/gastvrouw de verbindende factor is.
c. Cursus ‘Vrienden Maken’ start jaarlijks bij voldoende deelnemers. De cursus helpt om te praten
met anderen. Over vriendschap en de eigen rol daarin. De cursisten wordt geleerd het
zelfvertrouwen te versterken, de eigen wensen en grenzen na te gaan en zo nodig verwachtingen bij
te stellen.
d. Binnen ‘Verder na verlies van je partner’ ondersteunt een vrijwilliger, die zelf langer dan twee jaar
weduwe of weduwnaar is en aanvullend een cursus heeft gevolgd in een rouwproces. De vrijwilliger
komt in onderling overleg een à twee keer per maand bij degene thuis, maximaal een jaar.
e. Groepsgesprekken over eenzaamheid en wat inwoners denken dat zou helpen om eenzaamheid te
verminderen.
Contactpersoon: Berry van dam
e: berry.van.dam@carrefour.nu
t: 06-83528487 / 0527-630000

Preventief huisbezoek
Met inzet van vrijwilligers worden in een wisselend gebied (wijk/dorp) senioren vanaf een vooraf
vastgestelde leeftijd bezocht. Met behulp van een vragenlijst wordt inzicht verkregen over onder
andere de gezondheid, de zelfredzaamheid, de leefsituatie en de behoefte aan woon-, zorg en
andere voorzieningen van senioren. Met partijen in wijk/dorp wordt vooraf afgestemd wat men wil
weten en nadien afgestemd hoe de informatie te benutten. Tegelijkertijd verstrekken vrijwilligers
informatie aan deze senioren die voor hen relevant is en zetten eventuele vragen door naar de
beroepskracht.
Contactpersoon: Esther ten Napel
e:via@carrefour.nu
t: 0527-630004

Huis voor Taal
Taalvrijwilligers begeleiden inwoners die moeite hebben met Nederlands spreken, lezen en schrijven.
Dit zijn zowel mensen met een Nederlandse afkomst als met een migratie-achtergrond. In kleine
groepjes oefenen zij met de Nederlandse taal om meer mee te kunnen doen in de samenleving.
Contactpersoon: Berry van Dam
e: berry.van.dam@carrefour.nu
t: 06-83528487 / 0527-630004

Vrijwilligers
Vrijwilligerspunt
Het Vrijwilligerspunt van Carrefour is dé plek waar inwoners terecht kunnen om vrijwilligerswerk te
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vinden. Waar (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties vrijwilligers kunnen vinden en
waar trainingen worden aangeboden via de vrijwilligersacademie die (individuele) vrijwilligers én
organisaties versterken en bewoners de ruimte bieden hun kunde/kennis te delen. Ook
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vindt hier haar plek www.vrijwilligerspuntnop.nl .
Contactpersonen: Simone van Hees en Dieuwke Stiemsma
e: simone.van.hees@carrefour.nu
t: 06-12696792 / 0527-630000
e: dieuwke.stiemsma@carrefour.nu
t: 06-83524418 / 0527-630000

Vrijwilligersacademie
De Vrijwilligersacademie organiseert scholing voor iedereen in Noordoostpolder die zich inzet voor
een ander. Ook mantelzorgers en mensen die op eigen initiatief iets doen voor anderen zijn van
harte welkom. Ook is er scholing op maat en incompany trainingen voor vrijwilligersorganisaties. De
Vrijwilligersacademie werkt samen met partners en biedt mensen de mogelijkheid om kennis met
elkaar te delen. www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie
Contactpersoon: Simone van Hees
e:rina.weggelaar@carrefour.nu
t: 06-83527239 / 0527-630000

Meedoen als vrijwilliger
Bewoners die niet zelfstandig (vrijwilligers)werk kunnen doen, worden gekoppeld aan een maatje om
dit samen te doen. Dit kan een bestaande vrijwilliger/medewerker uit de organisatie of het bedrijf
zijn waar het (vrijwilligers)werk wordt gedaan, iemand uit het eigen netwerk van deze bewoner of
een vrijwilliger die hiervoor is geworven. Het maatje trekt samen met de bewoner op in het
(vrijwilligers)werk en maakt het meedoen mogelijk. Het betreft hier kwetsbare bewoners die
geholpen worden bij het vinden van een passende (vrijwilligers)plek en begeleider, om mee te doen
in de maatschappij.
Contactpersoon: Ineke Timmermans
e: ineke.timmermans@carrefour.nu
t: 0527-630000

Jonge vrijwilligers / I Make Your Day
Vanuit het Vrijwilligerspunt worden jongeren gestimuleerd en enthousiast gemaakt zich vrijwillig in
te zetten voor de lokale samenleving. Als maatschappelijke makelaar vervult Carrefour een
verbindende rol tussen jongeren en maatschappelijke organisaties in Noordoostpolder. De website ‘I
make your day’ is de vindplaats voor jongeren. www.imakeyourday.nl
Contactpersoon: Adriana de Bruine
e: adriana.de.bruine@carrefour.nu
t: 06-83525211 / 0527-630000

Maatschappelijke Dienst Tijd
Jongeren worden gestimuleerd en enthousiast gemaakt zich vrijwillig in te zetten voor een project in
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samenwerking met 2 welzijnsinstellingen (Urk en Dronten) in het kader van de maatschappelijke
diensttijd waarbij jongeren worden gestimuleerd en enthousiast gemaakt zich vrijwillig in te zetten
en waarbij nauw wordt samengewerkt met het onderwijs. De drie organisaties richten zich op
ongeveer 225 jongeren van 14 tot 18 jaar en sluiten aan bij de studieloopbaanbegeleiding (SLB).
Hierbij kunnen jongeren ervaring (en ook andere vaardigheden) opdoen bij bedrijven in ruil voor
ervaring als vrijwilliger.
Contactpersoon: Petra Zeeman
e: petra.zeeman@carrefour.nu
t: 06-83528810 / 0527-630000

Ondersteuning inwonersinitiatieven
De ondersteuner inwonersinitiatieven richt zich op het ondersteunen van bestaande of nieuw
opgezette maatschappelijk georiënteerde initiatieven van inwoners of vrijwilligersgroepen. Daarbij
helpt zij mensen die een idee hebben om iets op te zetten, of groepen die al iets doen waar vragen,
uitdagingen of knelpunten zijn. Zij helpt deze inwoners of groepen (weer) op gang zodat de
initiatieven (weer) zelfstandig draaien.
Contactpersoon: Lucienne van den Hurk
e: lucienne.van.den.hurk@carrefour.nu
t: 06-20148661 / 0527-630000

Werken in buurt en wijk
Buurtwerk
Het buurtwerk is werkzaam in de wijken en dorpen van Noordoostpolder. Zij zijn gericht op het
leggen van onderlinge verbindingen tussen inwoners, organisaties en instanties en maakt ruimte
voor ontmoeting. De buurtwerker heeft een groot netwerk wat aansluit op alle leefgebieden van de
bewoners in het betreffende gebied c.q. Noordoostpolder. Het doel is altijd dat inwoners weer mee
kunnen doen in de maatschappij en om te voorkomen dat iemand zorg nodig heeft. De buurtwerkers
van Carrefour: www.carrefour.nu/buurtwerk
Contactpersoon: Angela Weerden
e:angela.weerden@carrefour.nu
t: 06-14723263 / 0527-630000

Buurtbemiddeling
Soms ontstaat irritatie tussen buren door bijvoorbeeld geluidsoverlast, een overhangende boom,
pesterijen, stankoverlast, etc. wat kan oplopen tot diepgaande conflicten. Buurtbemiddeling kan
helpen om er samen met buren uit te komen. Een buurtbemiddelaar komt niet met oplossingen,
maar stimuleert u en de buren om zelf tot een oplossing te komen. Zij geven geen oordeel en zijn
neutraal. Zij gaat met beide buren apart in gesprek. Een buurtbemiddelaar heeft
geheimhoudingsplicht.
Contactpersoon: Jannie Keuper
e: jannie.keuper@carrefour.nu
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t: 06-57548563 / 0527-630000

Vitale samenleving
Maaltijdvoorziening
Met de maaltijdvoorziening zijn mensen langer in staat zelfstandig thuis te wonen. Er kan worden
gekozen voor een maaltijd ‘aan huis’ of het uit eten – concept bij een buurthuis of verzorgingshuis.
De medewerker adviseert en denkt mee wat diegene het beste nodig heeft. Hierbij heeft zij ook een
signalerende rol.
Contactpersoon: Ilona Potappel
e: ilona.potappel@carrefour.nu
t: 0527-630000

Alarmering
Voor de personenalarmering heeft Carrefour een samenwerking met Zorg Centrale Noord (ZCN). De
apparatuur voldoet aan hoge veiligheidseisen met 24 uurs opvolging bij storing. Dit vergroot de
veiligheid van kwetsbare mensen. Een professioneel installatiebedrijf zorgt voor aansluiting van het
apparaat bij mensen thuis.
Contactpersoon: Ilona Potappel
e: ilona.potappel@carrefour.nu
t: 0527-630000

Beweegcoach Leefstijl
De beweegcoach Leefstijl helpt inwoners met een beweegbehoefte. In een eerste gesprek wordt er
samen met de beweegcoach gekeken naar de beweegbehoefte met als doel om weer een actievere
leefstijl te krijgen.
Contactpersoon: Friso Bakker
e: friso.bakker@carrefour.nu
t: 06-83524444 / 0527-630000

Sport en bewegen
De werkzaamheden van de combinatiefunctionarissen zijn gericht op het bevorderen van sport en
bewegen in relatie tot het voorkomen van gezondheidsrisico’s van inwoners. In de samenwerking
met partners wordt er daarbij aandacht besteed aan het ontwikkelen/ verbeteren van structureel
gezond-, beweeg- en pedagogisch beleid. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
Beweegcoaches: Lian Minnaard , Bart Maljers, Friso Bakker en Jos van Putten.
e: lian.minnaard@carrefour.nu
t: 06-13825239 / 0527-630000
e: bart.maljers@carrefour.nu
t: 06-53246892 / 0527-630000
e: friso.bakker@carrefour.nu
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t: 06-83524444 / 0527-630000
e: jos.van.Putten@carrefour.nu
t: 06-83524445 / 0527-630000

Preventief jeugdwerk
Nanny
Een Nanny ondersteunt gezinnen met kinderen tussen 0-23 jaar bij hun opvoedingsvragen/
problemen. De Nanny ondersteunt de ouders in de dagelijkse praktijk van het ouderschap door o.a.
het aanleren van praktische opvoedvaardigheden passend bij de vraag /het probleem van het gezin.
De Nanny komt bij het gezin thuis, (ook op spitsuren zoals opstaan, avondeten, bedtijd) en bespreekt
de situatie rondom de opvoedingsvraag met alle betrokkenen. De Nanny staat naast het gezin. Met
concrete afspraken wordt gewerkt aan het doel waarbij het gezin zelf uitgangspunt is. De Nanny blijft
als de gezinssituatie verbeterd is betrokken als aanspreekpunt.
Contactpersoon: Wilma Hermelink en Betty van Lune
e: wilma.hermelink@carrefour.nu
t: 06-83524497 / 0527-630000
e: betty.van.lune@carrefour.nu
t: 06-83524496 / 0527-630000

Partyproof
Een project voor alle leerlingen en hun ouders/ verzorgers van de 3e klassen van het voortgezet
onderwijs. Het project is erop gericht om jongeren zich bewust te laten worden van alles wat er bij
een avondje stappen komt kijken. Onderwerpen als weerbaarheid, groepsdruk, alcohol, drugs, veilig
thuiskomen en nog veel meer staan op het programma. Jongeren krijgen in deze periode veel
verschillende gastlessen op school over deze onderwerpen. Binnen dit project is ook ruim aandacht
voor het betrekken van ouders bij deze zaken.
Contactpersoon: Greetje de Vries
e: Greetje.de.Vries@carrefour.nu
t: 06-83528811 / 0527-630000

Opstap(-je)
De medewerker van Opstap en Opstapje komt bij de mensen thuis met kinderen in de leeftijd van 2
tot 6 jaar. De aandacht ligt op het versterken van het contact tussen ouder en kind. Er wordt
spelmateriaal gebruikt om de interactie tussen ouder en het kind te bevorderen. Het doel is om de
aansluiting op het basisonderwijs optimaal te laten verlopen.
Contactpersonen: Ina van ’t Wel
e: Ina.van.t.wel@carrefour.nu
t: 06-51920568 / 0527-630000

Keetkeur
In de (buitengebieden van) dorpen zijn verschillende (sociale)keten. De gemeente heeft zich als doel
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gesteld om de jeugd te informeren over de veiligheid. Carrefour coördineert de ketenaanpak vanuit
de gedachte dat de jeugd het beste jeugd kan informeren. Door ‘Keetkeur’ worden jongeren getraind
om in de bestaande keten voorlichting te geven aan de keetjeugd.
Contactpersoon: Greetje de Vries
e: Greetje.de.Vries@carrefour.nu
t: 06-83528811 / 0527-630000

Jongerenwerk
www.jonginnop.nl Een ontmoetingsplek voor jeugd vanaf voortgezet onderwijs t/m 23 jaar, waar zij
op de site en social media, breed informatie vinden op het gebied van zorg, vrijetijdsbesteding,
studie/werk en andere leeftijdsgebonden en regionale zaken. Daarbij zoeken naar verbinding tussen
jongeren op grond van persoonlijke interesses en motivatie.
Contactpersoon: Wytse Wierda
e: wytse.wierda@carrefour.nu
t: 06-13287290 / 0527-630000

Preventieve zorgcontacten
Ondersteuning voor een gezin bij het vinden en toepassen van een oplossing bij problemen op
verschillende leefgebieden met als doel om escalatie of zwaardere hulp te voorkomen.
Contactpersonen: Ina van ’t Wel
e: Ina.van.t.wel@carrefour.nu
t: 06-51920568 / 0527-630000

Ouderbetrokkenheid
Ouders stimuleren, ondersteunen en bij elkaar brengen rondom een thema uit de leefwereld/ van
jongeren. Jongeren stimuleren, ondersteunen en verbinden in hun ontwikkelingsproces naar
volwassenheid. Ouders versterken in hun rol als opvoeder.
Voor ouders/verzorgers van jongeren tussen de 12 en 23 jaar, de jongeren zelf en professionals
(waaronder docenten).
Contactpersoon: Greetje de Vries
e: Greetje.de.Vries@carrefour.nu
t: 06-83528811 / 0527-630000

Buitengewoon Nuchter
Samenwerkingsverband tussen Tactus, GGD, ZONL en Carrefour van waaruit activiteiten worden
georganiseerd voor en met ouders van jongeren in de leeftijd van 11-23 jaar, rondom het thema
middelengebruik onder jongeren, met het doel ouderbetrokkenheid te vergroten.
Contactpersoon: Greetje de Vries
e: Greetje.de.Vries@carrefour.nu
t: 06-83528811 / 0527-630000

Jonge mantelzorgers
Voor deze doelgroep organiseert Carrefour in de leeftijdscategorieën 12- en 12+ met regelmaat
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activiteiten. Deze activiteiten stellen de jonge mantelzorgers in staat even los te komen van de
zorgsituatie waarin zij opgroeien. Ontspanning, aandacht voor henzelf en omgaan met lotgenoten
staan centraal. De activiteit sluit aan bij de behoeften van de doelgroep en wordt samen met
vrijwilligers georganiseerd. Hierdoor krijgen zij de gelegenheid om ervaringen met leeftijdgenoten te
delen en vinden een luisterend oor wat hen helpt om te gaan met de situatie waarin zij opgroeien.
Contactpersoon: Lian Minnaard
e: lian.minnaard@carrefour.nu
t: 06-13825239 / 0527-630004

Cultuur Kennis Groep (CKG)
De Cultuur Kennis Groep bestaat uit bewoners van de gemeente Noordoostpolder met diverse
culturele achtergronden. Deze groep gaat graag in gesprek over diverse culturen en de gebruiken die
daarbij horen. al dan niet uit beroepsmatige interesse. Denk hierbij aan bijvoorbeeld.: trouwen,
geboorte , rouwen, opvoeding, eetgewoonten, feestdagen enz. De groep kan worden uitgenodigd
voor een interactieve ontmoeting voor bijvoorbeeld de buurt, een organisatie of school?
Contactpersoon: Rita Top
e: rita.top@carrefour.nu
t: 06-57313423 / 0527-630000

Toekomstgids
Verbeteren van de gezondheidsachterstanden van gezinnen in armoede situaties door het
doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede door het verbinden van gezinnen en
bewoners met sociale overwaarde, die samen op zoek te gaan naar een positiever
toekomstperspectief. Doelgroep is: Gezinnen met kinderen 0-12 jaar die in armoede/schaarste leven
en Bewoners van NOP met sociale overwaarde.
Contactpersoon: Rita Top en Esther Kempenaar
e: rita.top@carrefour.nu
t: 06-57313423 / 0527-630000
e: esther.kempenaar@carrefour.nu
t: 06-83520182 / 0527-630000
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