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Ondersteunende organisaties: 

 

WonenPLus Alkmaar 

Leger des Heils Alkmaar 

Inloophuis de Zwaan  

Stichting Mentorschap Noord Kennemerland 

Aanloophuis de Steiger 

Rode Kruis Alkmaar/Langedijk 

Humanitas 

Stichting Present 

Zonnebloem regio Alkmaar 

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar 

Raad van Kerken Alkmaar 
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Inleiding  

 

Voor u ligt een aanpassing van onze eerdere notitie van december 2011 om te komen tot een 

bundeling van krachten van de vrijwillige hulp en zorg. De notitie is aangepast aan de huidige 

ontwikkelingen en is opgesteld vanuit de visie dat het vrijwilligerswerk enerzijds een steeds 

belangrijkere rol (moet) gaan vervullen in de zorg en hulp aan inwoners van Alkmaar en 

anderzijds is de noodzaak om met andere organisaties – zowel professionele als 

vrijwilligersorganisaties -  samen te werken veel sterker geworden. 

 

Wij willen met andere organisaties en met hulp van de gemeente deze bundeling van krachten 

een structurele plaats geven in het netwerk van voorzieningen binnen de gemeente Alkmaar. 

 

Doel van deze notitie is om aan te tonen dat het voor de burgers van Alkmaar en de vele 

vrijwilligersorganisaties die werkzaam zijn op het terrein van vrijwillige hulp en zorg het 

meldpunt een structurele toegevoegde waarde zal hebben, waardoor burgers en professionele 

organisaties gemakkelijker en sneller gebruik maken van *informele hulp en zorg. 

 

De wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg zal moeten leiden tot een beter en hoger gebruik 

van Alkmaarse burgers, mantelzorgers en professionele organisaties van voorzieningen voor 

vrijwillige hulp en zorg; de hulp en zorg zal beter en sneller toegankelijk moeten worden en 

verder zal de wegwijzer meldpunt moeten bijdragen tot een (noodzakelijke) versterking van 

het vrijwilligerswerk binnen Alkmaar. 

 

Hiermee zal een goede bijdrage geleverd worden aan de door de gemeente Alkmaar gestelde 

beleidsdoelen in het kader van de WMO. 

 

Namens het Platform, 

Henri Imholz, voorzitter 

 

Alkmaar, 9 juli 2014 
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* onder informele zorg verstaan wij vrijwilligerswerk en mantelzorg 
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Hoofdstuk 1: beschrijving van het plan 

 

1.1.De aanleiding 

 

Door allerlei factoren zal de komende jaren de druk op het vrijwilligerswerk, de mantelzorg 

en vrijwilligersorganisaties gaan toenemen met name op het terrein van hulp en zorg.  

 

We noemen er enkele: 

 

1. Een complexer wordende samenleving en regelgeving die het voor de burger  lastig 

maakt om weg wijs te worden uit het doolhof van voorzieningen 

 

2. De kosten van de zorg moeten de komende jaren in de hand gehouden worden, 

hetgeen leidt tot een andere invulling van de zorg. 

 

3. Er zal een sterker beroep gedaan worden op de zelfredzaamheid van burgers en het 

versterken van hun sociale netwerken.. 

 

4. Bezuinigingen zullen de toegankelijkheid van individuele voorzieningen verminderen 

en zal ertoe leiden dat de afstemming tussen betaalde zorg en vrijwillige hulp en zorg 

steeds belangrijker gaat worden. Samenwerking en bundeling van krachten is hiervoor 

noodzakelijk.  

    

 

 

1.2  Probleemstelling 

 

In Alkmaar zijn heel veel organisaties die vrijwillige hulp en zorg aanbieden in de 

thuissituatie wijken en buurten, maar er is onvoldoende sprake van een goede afstemming 

tussen de organisaties. Voor de (toekomstige) klant is dit lastig en niet overzichtelijk, maar 

ook voor vele professionele organisaties die naar vrijwillige hulp- en zorgorganisaties 

doorverwijzen    ( en in de toekomst nog veel vaker) is dit ondoorzichtig.   

 

Het Platform bereikt op dit moment een klein deel van deze organisaties, maar wil graag dat 

er centraal punt komt voor vrijwillige hulp en zorg, waaraan alle vrijwilligersorganisaties op 

het terrein van hulp en zorg deelnemen. 

 

 

Er is al aangegeven dat de druk op het vrijwilligerswerk zal toenemen. Om de vrijwillige hulp 

en zorg toegankelijker te maken voor burgers en professionele hulporganisaties, het voor 

burgers gemakkelijker te maken om snel en efficiënt gebruik te kunnen maken van vrijwillige 

hulp en zorg is het noodzakelijk dat vrijwilligersorganisaties hun krachten bundelen. 

Samenwerken is hiervoor het sleutelwoord. De vaak intern gerichte organisaties dienen zich 

meer en meer open te stellen voor mogelijkheden die andere vrijwilligersorganisaties bieden. 

 

 

1.3  Resultaat 

 

1. Eén centraal punt om alle vrijwillige hulp en zorg in Alkmaar  toegankelijker te maken 

voor inwoners van Alkmaar. Dit centrale punt staat niet los van andere loketten,maar wil 
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graag deel uitmaken van één centraal loket zorg en welzijn, waarin burgers voor alle vragen 

op dit terrein terecht kunnen.  

De wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg moet er voor zorgen dat alle hulpvragen van 

burgers ( en professionele organisaties) gekoppeld worden aan de beschikbare hulp en zorg 

die alle vrijwilligersorganisaties op dit terrein in Alkmaar te bieden hebben. 

 

2. De samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties op het terrein van hulp en zorg moet 

verbeterd worden met als doel dat er meer inzicht wordt verkregen over elkaars 

mogelijkheden. Een goede en actueel blijvend sociale kaart van vrijwillige hulp en zorg is 

hiervoor noodzakelijk. Als 1e aanzet treft u in de bijlage 1 een overzicht aan van de 

activiteiten die  door de leden van het Platform worden uitgevoerd uitgebreid met de 

activiteiten van de Raad van Kerken 

 

3. De wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg zal bij een goede samenwerking tussen 

vrijwilligersorganisaties onderling een steeds beter zicht krijgen op het totale veld van 

vrijwillige hulp en zorg, maar ook van de mogelijke hiaten in het voorzieningenniveau, 

mogelijke overlappingen en knelpunten bij het werven en behouden van vrijwilligers. De 

wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg heeft hierin een signalerende en doorverwijzende taak 

naar gemeente en ondersteunende instellingen als de Vrijwilligers Centrale Alkmaar. 

 

4. De wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg zal ook een toegevoegde waarde moeten 

hebben voor professionele zorgorganisaties die gemakkelijker zullen gaan doorverwijzen naar 

vrijwilligersorganisaties in hulp en zorg. 

 

 

1.4  Doel en uitgangspunten 

 

Doel van de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg is de intermediair/schakel zijn tussen 

vraag en aanbod van vrijwillige hulp en zorg. Hierbij worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd. 

 

Uitgangspunten van het centrale punt zijn vooralsnog:  

 

1. Voor de inwoners van Alkmaar die voor hulp geen beroep kunnen doen op familie, 

buren of  kennissen en wil weten welke vrijwilligersorganisatie het beste 

ondersteuning kan bieden, zal de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg een 

oplossing bieden. 

 

2. De vraag van de burgers staat centraal.   

 

3. De professionele hulpverleningsinstellingen meer kennis laten maken met de 

(aanvullende) mogelijkheden van vrijwillige hulp en zorg. 

 

 

4. Laagdrempelige en brede toegankelijkheid voor burgers en organisaties; de wegwijzer 

voor vrijwillige hulp en zorg is dagelijks bereikbaar per telefoon en zal 5 dagdelen per 

week open zijn voor bezoek op een locatie in het centrum van Alkmaar bij voorkeur 

gebundeld en geïntegreerd  met de andere loketten (sociaal wegwijsplan, WWZ-wijzer 

ed) 
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5. Degenen die de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg bemensen moeten beschikken 

over voldoende competenties en praktisch ingesteld zijn. 

 

 

6. De samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties zal met name betrekking hebben 

op kennisvergroting van de uitvoerende activiteiten van vrijwilligersorganisaties en 

zullen als basis dienen voor het streven naar een dekkend voorzieningenniveau van 

vrijwillige hulp en zorg voor heel Alkmaar.   

 

7. Streven naar een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering en versterking van het 

vrijwilligerswerk in hulp en zorg. Gevolg hiervan is dat er sprake moet zijn van een 

(professionele) ondersteuning die binnen de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg 

een plaats moet krijgen. 

 

 

1.5   Randvoorwaarden organisatorisch  

 

1.5.1 Aansluiting op inhoud met de invalshoek de burger die hulp zoekt 

 

In organisatorische zin moet zoveel mogelijk aansluiting gezocht worden bij partijen die 

vergelijkbare functies vervullen, hetgeen inhoudt dat er niet opnieuw een nieuw loket bij moet 

komen. De burger is gebaat bij overzicht en dus één aanspreekpunt. Het is dan ook logisch 

aansluiting te zoeken bij bestaande organisatiestructuren. Gelet op de ontwikkelingen binnen 

de gemeente Alkmaar om zoveel informatie en advies functies te bundelen in één loket, lijkt 

aansluiting met deze ontwikkeling de meest praktische en meest zinvolle. 

Het Platform wil graag haar medewerking verlenen om een plaats voor de vrijwillige zorg en 

hulp binnen het loket nieuw stijl in te nemen. Ze stelt daarbij wel een aantal voorwaarden: 

 

a. De burger moet zichtbaar baat hebben bij de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg. 

Het loket moet dus goed herkenbaar en ook goed (fysiek) toegankelijk zijn. 

b. De ervaring leert dat veel hulpvragen telefonisch aangevraagd worden. De wegwijzer 

voor vrijwillige hulp en zorg moet dus een goede telefonische bereikbaarheid hebben. 

Namens het Platform zullen in eerste instantie Humanitas en WonenPlus er voor zorg 

dragen dat 5 dagdelen per week het deel m.b.t. vrijwillige hulp en zorg bezet zal zijn. 

c. Inrichting van 2 werkplekken; 1 voor de betaalde kracht en de andere voor een van de 

vrijwilligers. 

d. De vragen moeten snel en adequaat beantwoord worden. Afstemming van 

werkprocessen met de professionele organisaties is hiervoor gewenst. 

e. De uitvoering zal gedaan worden door een kerngroep van 10 vrijwilligers. Voor de 

continuïteit en het waarborgen van de kwaliteit van dienstverlening zal de structurele 

inzet van een betaalde kracht noodzakelijk zijn. Taken van de betaalde kracht zijn: 

werving, scholing, relatiebeheer met vrijwilligersorganisaties en professionele 

organisaties, zorg dragen dat de sociale kaart up to date blijft en begeleiding van de 

kerngroep van vrijwilligers. 

f. Daar de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg onderdeel uitmaakt van een 

professioneel loket zal de samenwerking nader uitgewerkt moeten worden. 

g. Voor de financiering wordt een structureel beroep gedaan op gemeentelijke middelen. 

Door samen te werken op een bestaande locatie kunnen de kosten structureel laag 

gehouden worden. 
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1.5.2 Samenwerking vrijwilligersorganisaties 

 

De samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties op het terrein van hulp en zorg zal een 

speerpunt worden van het centrale punt voor vrijwilligers. Daarom zal het onderhouden van 

contacten tussen het centrale punt en de vrijwilligersorganisaties van groot belang zijn. Dit 

contact bestaat uit het in kaart brengen van een actueel activiteitenoverzicht, signaleren van 

mogelijke knelpunten, doorverwijzing  en bij een hulpvraag deze uitzetten bij de meest 

geschikte organisatie bezien vanuit het belang van de klant/burger. 

 

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er ongeveer 35 tot 40 vrijwilligersorganisaties in 

Alkmaar werkzaam zijn op het terrein van hulp en zorg. Gestreefd wordt om met al deze 

organisaties een samenwerkingsrelatie aan te gaan, hetgeen inhoudt dat alle activiteiten van 

vrijwilligersorganisaties actueel blijven. In de eerste 2 jaren moet dit vorm gegeven worden. 

 

1.5.3 Inzet vrijwilligers 

 

Een groot deel van de uitvoerende taken  zullen worden uitgevoerd door een kernteam van 

naar verwachting 10 vrijwilligers. De vrijwilligers worden getraind tot volwaardige 

uitvoerders met voldoende competenties om de taken van de wegwijzer voor vrijwillige hulp 

en zorg te kunnen uitvoeren. Ze worden ondersteund door een coördinator die veel affiniteit 

heeft met het werken met vrijwilligers en goed kan samenwerken met 

vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. De inzet van vrijwilligers is een 

belangrijk doel, omdat hiermee wordt aangegeven dat ook veel hulp en zorg aan burgers door 

vrijwilligers kan worden verstrekt.  

 

1.5.4 Operationele aansturing en financiering 

 

Professionele invulling van het loket is noodzakelijk. Vanwege de hoeveelheid taken bij de 

start van de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg wordt in het eerste jaar uitgegaan van een 

formatie van 20 uur, teruglopend naar 16 uur voor de operationele ondersteuning. 

Subsidie van de gemeente Alkmaar is noodzakelijk. De financiering uit middelen van de 

bestaande vrijwilligersorganisaties is niet mogelijk. Er zou voor de dekking van specifieke 

eenmalige kosten een beroep gedaan kunnen worden op externe fondsen, maar de structurele 

financiering zal toch bij de gemeente Alkmaar liggen. Dit projectplan beantwoordt 

inhoudelijk aan de doelstelling van de gemeente Alkmaar om het vrijwilligerswerk te 

versterken en het beroep op vrijwillige hulp en zorg door en voor burgers te vergroten en de 

samenwerking tussen vrijwilligerswerk en betaald werk te optimaliseren.  

 

 

Hoofdstuk 2 :  werkwijze  

 

2.1 Taken  

 

De wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg gaat de volgende taken uitvoeren: 
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* Hulpvragen van inwoners verhelderen en zorg dragen dat één van de vrijwillige hulp en     

   Zorg-organisaties op passende wijze een vrijwilliger inzet.  

      * Samenwerking tussen vrijwillige hulp organisaties verbeteren en het realiseren van een  

         dekkend vrijwilligersnetwerk in Alkmaar op het terrein van vrijwillige hulp en zorg.  

      * Voor het meer toegankelijk maken van de vrijwillige hulp uitvoering geven aan   

         voorlichtingsactiviteiten, het opbouwen van netwerkcontacten, het onderhouden van 

         relatiebeheer met vrijwilligersorganisaties en professionele hulporganisaties. 

* Actueel houden van de sociale kaart voor vrijwillige hulp en zorg en afstemmen met de  

   adressengids van de wegwijs wijzer 

* Zorg dragen dat er voldoende goede vrijwilligers beschikbaar zijn en blijven voor het   

   kernteam van de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg. 

* Signaleren van de hiaten en problemen in de vrijwillige hulp en zorg dragen voor 

   verwijzing naar de daarvoor geëigende instanties en organisaties.  Samenwerken en   

   afstemmen met professionele (zorg en hulp) organisaties. 

 

2.2. Toeleiding naar de wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg 

 

De hulpvragen komen bij het centrale punt voor vrijwilligershulp en zorg binnen middels :  

 

a. de inwoner of professionele organisatie meldt zichzelf aan. Dit kan zowel telefonisch, 

fysiek als digitaal. 

b. Via het centrale meldpunt; naar aanleiding van een 1e contact of naar aanleiding van 

de vraagverheldering waarbij één van de oplossingsmogelijkheden liggen op het 

terrein van algemene/voorliggende voorzieningen binnen de WMO. 

c. deelnemende vrijwilligersorganisaties en professionele hulpinstellingen  

 

 

De vragen zullen volgens de onderstaande methodiek afgewikkeld worden en afgestemd 

worden met werkwijze van het centrale loket van de gemeente: 

 

a. registratie van de hulpvraag 

 

b. hulpvraag wordt verhelderd en volledig geformuleerd 

 

c. Nagaan of professionele hulp aanvullend noodzakelijk is 

 

d. hulpvraag wordt uitgezet bij passende vrijwilligersorganisatie 

 

e. doorlooptijd wordt bewaakt ( uitgangspunt is snel en praktisch werken en er 

zullen normtijden gehanteerd worden. bv binnen 3 dagen afwikkelen) 

 

f. nazorg met de hulpvrager wordt georganiseerd 
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Hoofdstuk 3: Begroting ( kostenraming) 

 

De kosten zijn gebaseerd dat de wegwijzer een integraal onderdeel uitmaakt van het nieuwe 

gebundelde wegwijs loket van de gemeente Alkmaar. Daarom kunnen de kosten beperkt 

blijven tot de directe kosten van het onderdeel wegwijzer voor vrijwillige hulp en zorg 

 

Kostensoorten Lasten 1e jaar Structurele jaarlasten 

Personeelskosten € 36.000 € 27.000 

Overige kosten €   1.000 €   1.000 

   

Huisvestingskosten pm pm 

Inrichting 2 werkplekken €  6.000 pm 

(eenmalig)   

   

Organisatiekosten   

Automatisering ed. €    3.000 €    3.000 

Bureaubehoeften ed. €    1.000 €    1.000 

Kosten vrijwilligers €    1.000 €    1.000 

Werving vrijwilligers €    2.000 €    2.000 

Onvoorzien €    1.000 €    1.000 

   

Totaal €  51.000 €  36.000 

Opbrengsten uit fondsen €    6.000 pm 

Totale jaarlijkse kosten €  45.000 €  36.000 
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