
Samenvatting Plan van Aanpak Dorpsondersteuner Ysselsteyn 

 
Introductie 

Werkgroep Maatschappelijke Ondersteuning Ysselsteyn is na de realisatie van de vacature 

dorpsondersteuner Ysselsteyn getransformeerd naar Klankbordgroep MOY. Deze 8 inwoners zijn 

direct of indirect beroepsmatig betrokken bij het maatschappelijk welzijn van het dorp. De 

klankbordgroep ondersteunt, begeleidt en adviseert Linda als dorpsondersteuner. 

Zij zullen samen de functie introduceren in het dorp en haar omgeving door gebruik te maken van 

mediakanalen zoals YNB, lokale kranten en social media. Fysieke bezoeken aan verenigingen, 

stichtingen en organisaties waarbij groepen mensen aanwezig zijn, zullen gezien Corona op een 

later moment plaatsvinden. Individuele of kleine kringgesprekken zijn mogelijk rekening houdend 

met de huidige maatregelen omtrent Corona. 

 

Taken van de dorpsondersteuner 

De dorpsondersteuner wordt gezien als een toegankelijk aanspreekpunt voor alle inwoners uit 

Ysselsteyn waarbij mensen een vraag, situatie of ervaring kunnen bespreken. De dorpsondersteuner 

biedt een luisterend oor en zal aan de inwoner vragen waarmee zij hem of haar kan helpen. Zij kan 

hulp bieden door te informeren, adviseren en/of begeleiden. Dit kan voor de hulpvrager zelf zijn of 

diegene vraagt de hulp voor een ander. Aan de hand van het verzoek wordt samen met de 

vraagsteller gekeken welke mogelijkheden er zijn om verder te komen in het verzoek. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de capaciteiten van de hulpvrager, de mogelijke steun uit zijn naaste omgeving 

en/of het sociale netwerk in Ysselsteyn. Mocht professionele hulp benodigd zijn, wordt dit ingezet. 

 

Ook mantelzorgers kunnen ondersteuning vragen bij de dorpsondersteuner. Dit om de mantelzorger 

te ontlasten en hij/zij weer kan opladen. De zorgprofessionals in Ysselsteyn hebben een korte lijn 

met de dorpsondersteuner waardoor zij op de hoogte gebracht kan worden van een evt. hulpvraag en 

visa versa. Indien de dorpsondersteuner overeenkomende behoeften uit verschillende hoeken 

signaleert, kunnen deze leiden tot collectieve voorzieningen of verbeterproject. Door het netwerk 

dat de dorpsondersteuner bouwt, kunnen verzoeken goed en snel opgepakt worden. 

 

Uiteindelijk is het doel dat inwoners van Ysselsteyn een goed sociaal leefklimaat hebben waarin de 

dorpsondersteuner gevraagd wordt om de juiste verbindingen te leggen tussen mensen zodat de 

inwoners lang en gelukkig in hun eigen dorp kunnen blijven meedoen en wonen. 

 

Randvoorwaarden 

• De dorpsondersteuner wordt goed geïntroduceerd in het dorp 

• De dorpsondersteuner is bereikbaar en vindbaar 

• De dorpsondersteuner werkt voor alle doelgroepen 

• De dorpsondersteuner is toegankelijk 

• De dorpsondersteuner is bekend met de sociale kaart van Ysselsteyn 

• De dorpsondersteuner weet waar antwoorden op vragen te vinden zijn 

• De dorpsondersteuner verbindt mensen 

• De dorpsondersteuner is een vertrouwenspersoon 

 

Praktische zaken 

Linda is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer 06-30577716 

of mail: dorpsondersteuner.ysselsteyn@outlook.com.  Ze heeft wekelijks een inloopmoment in de 

Smelehof, ….dag tussen ... en …. (of juist wisselend?). De dorpsondersteuner werkt volgens AVG. 

 

Heeft u vragen, suggesties of anderszins? Neem dan contact op met de dorpsondersteuner, zij staat 

voor u klaar! 
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