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Voorwoord
In de jaren 2014 en 2015 mocht ik juryvoorzitter zijn bij de finale van de 
Alkmaarse Slimmere Zorg-prijs. Het Wijkleerbedrijf Alkmaar-Zuid, Goede 
Buur en Voor Mekaar Oudorp hoorden bij de winnaars. Met de bijbehoren-
de geldprijzen konden zij mooie projecten in Alkmaar starten.

Dit boekje laat de dagelijkse praktijk van die drie projecten zien. Het zijn 
goede voorbeelden van hoe ondersteuning van onze bewoners op een 
simpele manier plaatsvindt. Zij organiseren verschillende vormen van 
hulp, dichtbij de mensen om wie het gaat. Op een eenvoudige en slim-
me manier, én met veel inzet. Leerlingen, vrijwilligers en beroepskrachten 
zetten zich er met plezier en betrokkenheid voor in. 

Vanuit de Wmo biedt Alkmaar inwoners passende hulp om langer zelf-
standig thuis te blijven wonen en om mee te blijven doen. Daarbij kijken 
we naar ieders persoonlijke situatie. De hulp die het wijkleerbedrijf Alk-
maar-Zuid, Goede Buur en Voor Mekaar Oudorp geven zijn hier een on-
derdeel van. En het mooie is dat iedereen er gebruik van kan maken: een 
indicatie of verwijzing van de gemeente is niet nodig.

De ondersteuning van de drie projecten is preventief. Dit houdt in dat  
problemen worden voorkomen of juist als minder worden ervaren.  
Gezond verstand oplossingen helpen daarbij. Toch is niet altijd makkelijk 
aantoonbaar te maken dat het echt werkt. Maar het kan wel! In dit boekje 
laten we met een handig hulpmiddel, de zogenaamde effectencalculator, 
zien wat de ondersteuning oplevert voor de mensen om wie het gaat. 
Maar ook wat het oplevert als andere, soms duurdere zorg, niet hoeft te 
worden ingezet. 

Een boekje met mooie praktijkvoorbeelden. U leest uit de eerste hand wat 
het effect is van eenvoudige zorg in uw eigen buurt. Laat u inspireren!

Groet, Anjo van de Ven
Wethouder Wmo (OPA)
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De effectencalculator
Een voorbeeld van een bijstandsmoeder en een zoon. De jongen kampt 
met gedragsproblemen en volgt daarom lessen in een speciale klas. De 
jongen houdt ontzettend van dansen, daar kan hij echt zijn ziel en zalig-
heid in kwijt. Er is alleen geen geld voor dansles. De moeder klopt daar-
op aan bij Voor Mekaar. De aanvraagformulieren voor het sport- en cul-
tuurfonds zijn in no time ingevuld en de aanvraag wordt goedgekeurd. 
De danslessen hebben zoveel effect dat hij niet meer naar een speciale 
klas hoeft.

Dit voorbeeld gaat over doen wat nodig is. Dat dat waardevol is, voelt ie-
dereen wel aan. Maar hoe laat je dat zien? Hier komt de effectencalculator 
om de hoek kijken. Een meetinstrument dat de opbrengst van ondersteu-
ning laat zien, ook in cijfers. Deze cijfers zijn gebaseerd op een inschatting: 
van kosten die waarschijnlijk zouden zijn gemaakt zonder de inzet van dit 
soort projecten.

Hoe werkt de effectencalculator?
‘De effectencalculator is geen fysieke rekenmachine’, vertelt Dagmar Al-
ders. Zij was namens MEE & de Wering nauw betrokken bij de introductie 
van de effectencalculator in Alkmaar. ‘Het is een handleiding waarmee 
beroepskrachten en vrijwilligers samen aan de slag gaan. Twee of drie 
vrijwilligers bereiden een voorbeeld, een casus, voor. Ze zetten precies 
op een rij hoe de beginsituatie was en wat de uitgevoerde acties zijn. Ze 
vragen ook na bij de hulpvrager hoe de situatie nu is en hoe die de hulp 
ervaren heeft.’ ‘Maar’, vertelt Dagmar verder, ‘je beschrijft ook hoe de 
situatie waarschijnlijk verlopen zou zijn, zonder deze hulp. Er zijn zo twee 
scenario’s, de verschillen kan je in een oogopslag zien.’ 
Maar het gaat verder dan dat, benadrukt Dagmar. ‘De vrijwilligers krijgen 
op deze manier een veel prominentere rol en hun werk wordt daardoor 
meer erkend. Ze zien zelf ook scherper hoe waardevol hun inzet is. En 
doordat we de casussen samen uiteenrafelen, krijgt de samenwerking 
tussen vrijwilligers en beroepskrachten meer inhoud. We leren er allemaal 
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veel van. Kunnen we misschien nog andere hulp in schakelen? Kunnen we 
een bepaald onderwerp misschien eerder bespreekbaar maken?’

Prijslijst bij de effectencalculator
De effectencalculator wordt in het hele land gebruikt. Om de kosten goed 
te kunnen noteren, is er een maatschappelijke prijslijst gemaakt. Op de 
volgende pagina staat een deel daarvan, met kostenposten die met de 
Wmo te maken hebben. Het uurbedrag voor vrijwilligers bevat kosten 
voor onder meer begeleiding, coördinatie, de huur van een ruimte en des-
kundigheidsbevordering. De bedragen zijn landelijk hetzelfde. Dat bete-
kent dat verschillende projecten met dezelfde prijzen rekenen. Daardoor 
kunnen ze onderling goed vergeleken worden. 
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Bron: effectencalculator.nl

In de volgende hoofdstukken krijgt u een kijkje in de keuken van achter-
eenvolgens het WijkLeerbedrijf, Goede Buur en Voor Mekaar. Wijkbewo-
ners, leerlingen, vrijwilligers en beroepskrachten vertellen honderduit. Bij 
alle drie de projecten is gewerkt met de effectencalculator. Dat onder-
streept nog eens krachtig hoe positief de wijzer uitslaat. 

Dagactiviteit € 35 per keer

Vervoer dagactiviteit € 10 per dag

Maatschappelijk werker € 65 per uur

Scootmobiel € 5.000 tot € 8.000 per stuk

Wonen in verzorgingshuis, met lichte zorg € 60 tot € 90 per dag

Wonen in verpleeghuis, met gemiddelde zorg € 150 per dag

2x per dag zorg in eigen huis € 100 per dag

Huisartsconsult € 10 per keer

Praktijkondersteuner huisarts € 80 per uur

Vrijwilliger € 15 per uur

Huishoudelijke hulp thuiszorg € 20 per uur

Persoonlijke verzorging thuiszorg € 27 per uur

Individuele begeleiding (lichte vorm) € 42 per uur

Wijkverpleegkundige € 50 per uur

Eerstelijns psycholoog € 80 per uur

Paramedische zorg (fysio, ergo, dieet, etc.) € 35 per sessie

Schuldhulpverlening € 1.500 per jaar

Budgetcoach € 94 per maand

Betalingsregeling € 45 per keer

Afsluiten elektriciteit € 790 per keer

Maatschappelijke prijslijst
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Wijkleerbedrijf Alkmaar-Zuid

 ‘Je móet ergens in geloven.’
WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid is een schoolvoorbeeld van slimme zorg 
in de zin van doordachte combinaties maken. In dit geval gaat het over 
leerlingen koppelen aan wijkbewoners. Coördinator Nel Verwer heeft 
daar haar levenswerk van gemaakt. ‘Je móet ergens in geloven, anders 
hoef je er niet aan te beginnen.’

Nel begon in 2014 met het WijkLeerbedrijf. Het is duidelijk dat ze er nu, drie 
jaar later, nog steeds met volle overtuiging werkt. ‘We hebben inmiddels 
de vierde lichting leerlingen over de vloer. We zien ze soms binnenkomen 
als bange vogeltjes. Ze bloeien hier helemaal op. Ze krijgen een doel, mer-
ken dat ze er toe doen.’ De leerlingen volgen een opleiding Dienstverle-
ning Helpende zorg en welzijn, op mbo 2 niveau. Ze voldoen aan dezelfde 
eisen als leerlingen van de reguliere opleiding, inclusief vakken als Neder-
lands en rekenen en lesstof over voorraadbeheer en onderhoud. Alleen 
is het bij het WijkLeerbedrijf veel kleinschaliger. Nel: ‘Verspreid over de 
beide leerjaren hebben we maximaal twintig leerlingen op de opleiding. 
Daardoor krijgen ze veel aandacht en begeleiding en daar zijn ze stuk voor 
stuk zeer bij gebaat. Een deel komt van de praktijkschool, een ander deel 
op advies vanuit het gewone mbo. Het zijn leerlingen bij wie het leren niet 
vanzelf gaat. De meesten hebben het thuis ook niet makkelijk, bijvoor-
beeld door een ernstig zieke ouder of door armoede. In zulke situaties 
schiet huiswerk maken er nogal eens bij in. Sommige leerlingen zijn zelfs 
de eerste in de familie die een diploma halen: dan zijn we natuurlijk extra 
trots. De goede begeleiding wil trouwens niet zeggen dat we de leerlingen 
aan het handje nemen. Ze moeten het wel zélf doen, ze gaan zelf de wijk 
in naar hun cliënten. Het zijn sowieso allemaal doeners, die beter gedijen 
in de praktijk dan boven de boeken.’ 
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WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid – zo werkt het

Wat?
WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid is een samenwerkingsproject van 
Stichting NiKo, Horizon College en Calibris Advies. Leerlingen van 
ROC Horizon College willen praktische ervaring opdoen, die aan-
sluit bij hun mbo-opleiding in zorg en welzijn. Sommige wijkbe-
woners, zoals ouderen, zieken of gezinnen met kleine kinderen, 
kunnen wel wat hulp gebruiken. 

Hoe?
Het WijkLeerbedrijf koppelt die twee zaken aan elkaar: leerlin-
gen doen praktische ervaring op door informele hulp te geven 
aan wijkbewoners. De leerlingen doen dat onder begeleiding van 
professionals. Het gaat van klusjes in het huishouden doen tot sa-
men wandelen en van samen een boodschapje doen tot meegaan 
naar de dokter. Het WijkLeerbedrijf is gevestigd in zorgcentrum De 
Kooimeer, van zorgorganisatie Stichting NiKo. 

Voor wie?
WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid is er voor de wijkbewoners van de 
wijken Kooimeer, Staatsliedenbuurt en Overdie. Wijkbewoners die 
gebruik willen maken van het WijkLeerbedrijf hebben geen indica-
tie voor thuiszorg nodig. Maar vaak hebben ze dat wel en dan is de 
hulp van het WijkLeerbedrijf aanvullend op de (thuis)zorg. 

Op de rails houden
Een andere mooie bijkomstigheid van de kleinschaligheid en extra be-
geleiding is dat het ziekteverzuim laag is. ‘Ze kunnen hier niet wegdui-
ken, we zien alles’, verklaart Jasmijn Pronk, projectleider vanuit Calibris 
Advies. Deze organisatie heeft door het hele land zo’n twintig Wijkleer-
bedrijven helpen opzetten. ‘We houden alle leerlingen zo lang mogelijk 
binnenboord.’ Nel onderstreept: ‘Vergis je niet, we hebben hier te maken 
met kwetsbare leerlingen. Sommigen zitten bij hulpverleningsinstanties, 
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een van de leerlingen is dakloos en woont in de opvang. Wij regelen toch 
maar stageplaatsen voor ze, we houden ze op de rails. Je moet er niet aan 
denken als dat ontspoort. En wat dat dan allemaal zou kosten.’ 

Het mes snijdt aan drie kanten
‘Het mes snijdt eigenlijk aan drie kanten’, legt Jasmijn het maken van 
combinaties verder uit. ‘Aan de kant van de leerlingen natuurlijk, omdat 
ze extra begeleiding en leerzame stageplekken krijgen. Aan de kant van 
de wijkbewoners, want zij krijgen hulp die ze anders niet zouden krijgen. 
Vaak zit de echte waarde nog meer in de aandacht dan in het feitelijke 
klusje. Het zijn vooral oudere mensen, die er echt door opleven. Ze zijn 
minder eenzaam en sommigen kunnen dankzij deze hulp langer thuis blij-
ven wonen.’
Over de derde kant vertelt ze: ‘Die zit hem erin dat de wijkbewoners die 
hulp krijgen iets terugdoen. Dat noemen we de wederkerigheid. De wijk-
bewoners helpen de leerlingen bijvoorbeeld met Nederlands of rekenen, 
ze delen handige schoonmaaktips uit grootmoeders tijd, of ze geven com-
puterles.’ Dat laatste doet een oudere meneer die wekelijks bezoek krijgt 
van een van de leerlingen. Meneer zit in een rolstoel en samen gaan ze 
naar buiten en doen ze leuke dingen. Als tegenprestatie geeft hij compu-
terles. Een paar weken terug kwam hij zelf naar het WijkLeerbedrijf om 
een groepje leerlingen en coördinator Nel les in Excel te geven. Als er één 
voorbeeld in dit boekje het stempel ‘win-win’ verdient, dan is het dit wel. 

Laten we nu eens kijken naar een drietal voorbeelden in de praktijk. Hoe 
gaat dat in zijn werk? En wat is het effect volgens de effectencalculator? 
Bij de berekeningen gaan we uit van de praktijk: leerlingen komen veertig 
weken per jaar, ze komen niet in de schoolvakanties. Als de leerlingen van 
het WijkLeerbedrijf niet zouden komen, zou er waarschijnlijk een andere 
vorm van hulp ingezet zijn. 
Zo meteen eerst het verhaal van twee buurvrouwen met elk hun eigen 
leerling. Ze komen alle vier aan het woord. Daarna is het de beurt aan 
leerling Max en mevrouw De Visser. Stuk voor stuk verhalen over doe 
maar gewoon en wees vooral jezelf. Dat dat in alle drie de gevallen kan, 
jezelf zijn, laat wel zien dat coördinator Nel haarfijn aanvoelt wat door-
dachte combinaties zijn. 
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Praktijkverhaal

Leerlingen van het WijkLeerbedrijf gaan meteen vanaf het begin van 
hun opleiding de wijk in. Twee buurvrouwen in de aanleunwoningen bij 
zorgcentrum De Kooimeer krijgen elke week hun eigen leerling op be-
zoek. Dat betekent best veel voor alle vier de vrouwen, maar ze vertel-
len erover met Hollandse nuchterheid.

De gezellige huiskamer van Mevrouw De Kraker (89) zit aardig vol. Ma-
rit van der Velde is een eerstejaars leerling van het WijkLeerbedrijf. Elke 
woensdag haalt ze mevrouw op om samen de boodschappen te doen. 
Naast Marit zit buurvrouw Van Wonderen, die na de boodschappen altijd 
aansluit voor een kopje koffie. Aangestoken door die gezelligheid heeft 
zij inmiddels ook haar ‘eigen’ leerling: Chantal Meijer, die tweedejaars is. 
Mevrouw De Kraker neemt geen blad voor de mond als ze het over de 
toestand in de zorg heeft. ‘Ik had graag eens gepraat met staatsecretaris 
Van Rijn. Dan had ik hem gezegd dat hij beter voor de oudjes moest zor-
gen. Zijn eigen moeder zat toch in een verpleeghuis? Ik had echt gehoopt 
dat hij daardoor anders was gaan denken,’ moppert ze. Ze houdt de actua-
liteit goed bij: ‘Wij oudjes moeten alleen maar meer betalen. Nu ook weer, 
met het nieuwe kabinet dat de BTW voor de boodschappen naar negen 
procent wil verhogen.’ 

Mevrouw De Kraker en leerling Marit
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Begrip zonder woorden
Gelukkig kost het niets dat Marit elke week bij haar komt, beaamt ze. ‘Het 
is een heel zorgzaam meisje. Het contact ging vanaf het begin eigenlijk 
vanzelf. Ze bracht haar benen mee, en dat is genoeg. Ze is gewoon goed 
zoals ze is. Ze helpt me in de rolstoel, ze zoekt de boodschappen voor me 
op en ruimt ze hier thuis ook op.’ En dan, met een grote glimlach: ‘Het 
enige dat ze niet doet is betalen.’ 
Marit komt sinds het begin van het schooljaar bij mevrouw en ze voelde 
zich vrij snel op haar gemak. Misschien komt dat omdat beide vrouwen 
slechthorend zijn. ‘Ik kan andere mensen goed verstaan, behalve als er 
veel achtergrondgeluiden zijn. Dan heb ik echt lipbeeld nodig. Mevrouw 
De Kraker is dat gewend, dus die kijkt me automatisch aan als ze tegen me 
praat.’ Ze maken allebei geen punt van hun aandoening: ‘Daar hoeven we 
het niet over te hebben, wij begrijpen elkaar zonder woorden.’
Opgegroeid in een generatie van doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg, is mevrouw De Kraker niet gewend om zichzelf op de borst te 
slaan. Op de vraag wat zij Marit geeft, blijft het eerst even stil. Dan zegt 
ze, omdat ze wel aanvoelt dat het antwoord ‘niets’, geen recht doet aan de 
werkelijkheid: ‘Ze krijgt elke week een glaasje water. Cola of sinas hoeft 
ze niet. En de kraan is nog lang niet leeg.’ Waarschijnlijk bedoelt ze vooral 
dat Marit een bescheiden meisje is en dat ze hoopt dat ze nog lang bij haar 
op bezoek blijft komen. 

Gevallen vrouw
Buurvrouw Van Wonderen is ook zo’n type dat van gezelligheid en humor 
houdt, ze verpakt haar levenslessen graag als grapje. ‘Ik ben een gevallen 
vrouw,’ steekt ze van wal. ‘Dat wil zeggen, ik ben vorig jaar juni gevallen 
en toen heb ik mijn heup gebroken. Het gaat nu wel weer een stuk beter 
hoor, maar ik kan niet helemaal lopend naar de winkel. Chantal komt me 
met de rolstoel halen. Ik loop zelf naar buiten de galerij op en daar stap ik 
erin. Een poosje geleden vroeg iemand uit de flat of ik invalide was ge-
worden. Nou, alleen als het zo uitkomt.’
Chantal komt al weer een maand of wat over de vloer bij mevrouw Van 
Wonderen en ze weet ondertussen dat er meer aan de hand is dan gezel-
ligheid. ‘Ik stond er eerst niet zo bij stil, maar door haar verhalen weet ik 
nu dat ze heel veel pijn heeft gehad. Ze heeft het veel zwaarder dan ik had 
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verwacht.’ Na de vraag waar ze meer leert: in de boeken of in de prak-
tijk, aarzelt Chantal geen seconde: ‘In de praktijk, geen twijfel mogelijk. Je 
leert dingen sneller door het te doen. Soms als ik dingen lees in een boek, 
dan heb ik echt geen idee. Zoals steunkousen aandoen, of werken met 
een tillift, mensen op bed wassen. Toen ik dat voor het eerst in mijn eentje 
ging doen terwijl mijn begeleider op de gang bezig was, was ik vergeten 
het ondergoed klaar te leggen dat over het incontinentiemateriaal gaat. 
Dat vergeet ik nu natuurlijk nooit meer. Elke keer is het net weer anders, 
en elk mens reageert op zijn eigen manier. Je leert omgaan met mensen. 
Als je met iemand een op een in de badkamer staat, dan is het gedrag 
ineens zó anders. Dan leer je iemand pas echt kennen.’

De koekjes bovenop
Terug naar het boodschappen doen, ook dat leren de meiden het best in 
de praktijk. Mevrouw De Kraker: ‘Vorig jaar had ik een andere leerling, 
en die presteerde het om de koekjes onderin de tas te doen en de zwa-
re sinaasappels hup daar bovenop. Dan moet je wel in de gaten houden 
dat het leerlingen zijn. Niet meteen boos worden, maar uitleggen dat de 
koekjes bovenop moeten. Of ze pakken het duurste product. En dan zeg 
ik dat ze eerst moeten kijken wat er in de reclame is.’ Mevrouw Van Won-

Mevrouw Van Wonderen en leerling Chantal
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deren vult aan: ‘Je bent net een beetje een moeder voor die meiden.’ Dat 
dat moederschap verder gaat dan de aanbiedingen in de gaten houden, 
blijkt wel aan het einde van het gesprek. Mevrouw De Kraker neemt Chan-
tal even apart. Ze vraagt haar van wie de uitvaart is waar ze volgende 
week naartoe moet. Dat had Chantal bij binnenkomst in een halve bijzin 
verteld aan mevrouw Van Wonderen. Deze onbaatzuchtige aandacht is 
van onschatbare waarde. Het is grootse wederkerigheid op minder dan 
een vierkante meter, daar in de hal bij de voordeur. Reken maar dat het 
Chantal bijblijft en dat zij het op haar beurt weer doorgeeft aan anderen. 
Nu, en later in haar werk.

De effecten
Voor mevrouw De Kraker, mevrouw Van Wonderen, Marit en Chantal is het 
duidelijk dat de wekelijkse bezoekjes effect hebben. Het levert een hoop 
gezelligheid op voor de beide buurvrouwen. Anders zaten ze misschien 
een hele middag in hun eentje naar buiten te kijken. Dankzij de leerlingen 
kunnen ze zelf hun boodschappen blijven doen en daardoor zelfstandig 
voor hun eten zorgen.
Marit en Chantal leren in de praktijk hoe het is om ouder te worden: hoe 
het is als je niet meer zomaar erop uit kunt trekken of als je langdurig pijn 
hebt. Dat je dan toch de moed er in kunt houden met humor en genieten 
van samen een kopje koffie. 

  Dit laat de effectencalculator zien:

Kosten aanpak 
WijkLeerbe-
drijf

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

2 leerlingen x 
2 uur per week 
à € 15 per uur:

€ 2.400

Individuele be-
geleiding 3 uur 
per week à  
€ 42 per uur:

€ 6.468

€ 4.068 Toegenomen 
mobiliteit, zelf 
boodschappen 
kunnen doen. 
Uitbreiding 
netwerk.

Aandacht. Ge-
zelligheid met 
de leerlingen 
en tussen de 
buurvrouwen 
onderling. 
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Praktijkverhaal

Een stukje verderop, dicht bij 
het Park Oosterhout woont 
mevrouw De Visser (63). Sa-
men met haar hardwerkende 
man woont ze in een prettig 
appartement. Ze kan niet zo-
maar even naar buiten voor 
een boodschapje. Vanwege 
haar rugklachten is ze afhan-
kelijk van haar scootmobiel. 
Leerling Max Kapitein is ruim 
veertig jaar jonger, maar als ze 
samen zijn valt dat leeftijds-
verschil weg.

Dat is eigenlijk ook de reden 
waarom mevrouw De Visser 

aanklopte bij het WijkLeerbedrijf. Ze wilde graag naar buiten voor extra 
beweging, het liefst met een jong iemand. Ze hebben zelf nooit kinderen 
gekregen, en met zo iemand als Max blijft ze lekker jong. 
Max heeft geen moeite om uit te leggen waarom hij geniet van zijn be-
zoekjes. ‘Als ik een lach zie op haar gezicht, dan krijg ik meteen een goed 
gevoel. Elke woensdag heb ik zin om hier naartoe te gaan. Als het knap 
weer is dan doen we een wandelingetje.’
‘Ik loop dan zo ver mogelijk zelf’, vertelt mevrouw. ‘Die extra beweging 
is heel belangrijk voor me. De dokter heeft tegen me gezegd dat ik zo 
veel mogelijk zelf moet lopen. Ik heb een heel traject achter de rug. Eerst 
volgde ik een revalidatieprogramma in het ziekenhuis. Daarna kon ik de 
overstap maken naar een fysiotherapeut in een praktijk. En tegenwoordig 
ga ik naar een sportschool, waar ik begeleiding krijg van een fysio. Dus het 
is heel fijn dat Max met me gaat wandelen. Hij heeft de rolstoel bij zich 
en als de pijn in mijn benen te erg wordt, dan stap ik in de rolstoel. Dat is 
natuurlijk veel beter dan dat ik de hele tijd met de scootmobiel zou gaan.’ 

Mevrouw De Visser en leerling Max
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Lachen met Geer en Goor
Naast het nut voor de gezondheid voor mevrouw, speelt ook de gezellig-
heid een belangrijke rol. ‘Als het weer erg slecht is, dan blijven we lekker 
binnen en dan spelen we een spelletje kaart. Of we kijken samen naar 
Geer en Goor. Max vindt dat leuk en ik heb de banden hier allemaal lig-
gen,’ vertelt mevrouw. Dat het tweetal smakelijk mee kan lachen met dat 
programma, straalt van de gezichten af. Die ongedwongen gezelligheid 
is voor Max heel waardevol. Hij heeft best een lastige tijd achter de rug 
toen nog niet iedereen wist dat hij homo is. Dat hij bij mevrouw De Visser 
helemaal zichzelf kan zijn, betekent veel voor hem. ‘We hebben dezelfde 
ideeën, kunnen goed met elkaar kletsen en hebben hetzelfde gevoel voor 
humor. Bijvoorbeeld die keer dat het zo warm was, toen zei ik tegen haar 
dat het zweet me over de rug liep, zelfs tot daar waar de zon niet schijnt. 
Ze lag helemaal dubbel in de rolstoel. Dat vind ik zo mooi om te merken, 
ik weet inmiddels dat ze dat soort woordgrapjes, die bijna de grens over 
gaan, heel leuk vindt.’ 

Jezelf leren kennen
Max hoeft niet lang na te denken over de vraag wat hij leert van me-
vrouw. ‘Ze leert me mezelf nog beter kennen. Ik kom mezelf wel eens 
tegen. Een paar weken geleden gingen we samen naar de lappenmarkt. 
Het was er hartstikke druk en ik moest met de rolstoel door de menigte 
zien te komen. Ik werd er helemaal naar en ongeduldig van. “Rustig aan 
maar, anders krijg je rimpels en het is slecht voor je hart”, zei ze toen. Ze 
stelt me gerust in dat soort situaties. Het hoeft niet eng te zijn als ik zo’n 
naar gevoel krijg. Ze leert me te vertrouwen dat het wel goed komt. Door 
haar leer ik ook hoe ik mijn rust kan herpakken.’ 

Zo veel mogelijk diploma’s
Max zat eerst op de praktijkschool en maakte vervolgens de stap naar 
een gewone mbo-opleiding op het Horizoncollege. Tegen het einde van 
het eerste jaar kreeg hij daar het advies om naar het WijkLeerbedrijf te 
gaan. Hij had daar in eerste instantie z’n twijfels bij. ‘Het voelde een beetje 
als terug moeten naar de praktijkschool. Terwijl ik uiteindelijk juist heel 
graag mbo 3 wil halen.’ Toch zit hij helemaal op zijn plek nu. ‘Wat heel 
goed werkt voor mij is dat je hier de theorielessen op je eigen tempo kunt 

Zo simpel kan het ook! | Wijkleerbedrijf Alkmaar-Zuid
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doen. Bij vakken die je interessant vindt, mag je er ook dieper induiken. 
Voor anatomie bijvoorbeeld heb ik nu een boek geleend van een vriendin 
die mbo 3 doet. En ik snap het gewoon! Dat vind ik zo gaaf. Zelf zo veel 
mogelijk op mijn bek gaan en van mijn fouten leren. Zelf mijn tijd indelen, 
mijn weekroosters maken. Die kansen krijg ik hier allemaal. Nu weet ik 
wat ik wil, ik wil zo veel mogelijk diploma’s halen.’

Broek met gaten
‘Er is nog iets belangrijks dat ik leer door de stages bij het WijkLeerbedrijf’, 
vertelt Max verder. ‘Ik leer met verschillende soorten cliënten omgaan. 
Dat hoort bij een goede beroepshouding, net als dat je zorgt dat je er 
representatief bijloopt. Als je bijvoorbeeld merkt dat iemand het vreselijk 
vindt dat je met gaten in je broek rondloopt, dan doe ik zo’n broek niet 
meer aan.’ Dan verdwijnt voor even de lach van zijn gezicht. ‘Weet je wat 
ook bij een goede beroepshouding hoort? Dat je afscheid moet nemen 
van iemand waar je zo graag komt. Het duurt niet zo lang meer en dan zit 
mijn stageperiode hier erop. Er komt een dag dat het ophoudt, maar daar 
wil ik nu nog niet aan denken.’ Mevrouw De Visser herkent dat gevoel: 
‘Ik ben echt op Max gesteld geraakt. Je kunt vreselijk met hem lachen, 
het is beregezellig met hem. Ik zou hem écht missen als hij niet meer zou 
komen.’ 

  Dit laat de effectencalculator zien:

Kosten aanpak 
WijkLeerbe-
drijf

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Leerling: 2 uur 
per week à  
€ 15 per uur: 
€ 1.200

Fysiotherapie: 
20 sessies à  
€ 35: € 700

Totaal: € 1.900

Fysiotherapie 
40 sessies à  
€ 35: 

€ 1.400

Niet van toe-
passing

Looptraining, 
verbeterde 
spierkracht.

Minder fysio-
therapie nodig. 

Waardevol 
contact. Extra 
zelfkennis bij 
Max door de 
wederkerig-
heid. Mevrouw 
komt meer 
buiten.
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Goede Buur

Beter dan een verre vriend
Wie kent het niet: een lekkende kraan, een deur die klemt of een ander 
klusje dat blijft liggen. Best veel mensen hebben ook moeite met bood-
schappen doen, of ze voelen zich eenzaam. Een goede buur is dan echt 
een uitkomst. Wonen Plus Alkmaar en Stichting NiKo dachten daar pre-
cies hetzelfde over, en samen met twintig andere organisaties vormen 
ze nu een netwerk voor burenhulp: Goede Buur. Slim gebruik van nieuwe 
technieken helpt daarbij.

Praktische hulp en sociaal contact
Daniella IJsveld is een van de zes professionals die een deel van hun werk-
week besteden aan Goede Buur. Ze vertelt over het wijksteunpunt. ‘Dat 
is als het ware de etalage van Goede Buur. Wijkbewoners kunnen er elke 
morgen terecht voor een kopje koffie, een praatje of met een vraag. Bij-
voorbeeld over hoe je een scootmobiel aan moet vragen. Ik regel het niet 
voor ze, maar kan ze op weg helpen. Ze kunnen altijd bij ons terecht, ze 
hoeven niet eerst langs een instantie. Dat is denk ik de kern van een goe-
de buur zijn.’
Daniella is in dienst bij Wonen Plus, waar ze sinds jaar en dag klusjes en 
vrijwilligers aan elkaar koppelt. ‘Wonen Plus zat van oudsher vooral in de 
praktische hulp zoals boodschappen doen, klusjes in en om het huis en 
hulp bij de administratie. Sinds Goede Buur raakt dat praktische steeds 
meer vervlochten met het sociale contact. Dat is eigenlijk wel logisch. 
Mensen die geen hulp hebben voor de boodschappen, hebben vaak ook 
niemand om problemen mee te bespreken. Eenzaamheid is echt een heel 
groot probleem. Onderweg met een vrijwilliger maak je vanzelf een pra-
tje. De vrijwilliger is vaak ook een luisterend oor.’ 



20

Goede Buur – zo werkt het

Wat?
Zes professionals en ruim 200 vrijwilligers helpen jaarlijks meer 
dan 1000 keer met praktische hulp zoals boodschappen en klusjes 
in en om het huis, en ongeveer 1500 keer met sociaal contact zo-
als een wandeling of een kopje koffie. 

Hoe?
Goede Buur is een initiatief van Stichting NiKo, de samenvoe-
ging van zorginstellingen De Nieuwpoort en De Kooimeer in Alk-
maar-Zuid. Het netwerk van Goede Buur bestaat uit meer dan 
twintig organisaties in zorg en welzijn. Samen runnen zij een 
wijksteunpunt. Over en weer helpen ze elkaar, ook met nieuwe 
technieken. 

Voor wie? 
Goede Buur is er voor alle wijkbewoners in Alkmaar-Zuid, zodat 
die langer en op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Voor Goede Buur is geen indicatie nodig.

Het beste uit de verf
Nu mensen langer zelfstandig thuis wonen, worden hun vragen steeds 
complexer, merkt Daniella. ‘Het is daarom heel belangrijk dat we als net-
werk weten wie waar goed in is. Soms speelt er zo veel dat er professi-
onele hulp nodig is, dan kunnen we dankzij Goede Buur als organisaties 
onderling gericht naar elkaar doorverwijzen. “Nee”, verkopen we niet. We 
zorgen er altijd voor dat iemand de hulp krijgt die nodig is. Aan de andere 
kant: soms gaan mensen uit wanhoop shoppen om maar zo veel mogelijk 
hulp te krijgen. We weten van elkaar wie er al bij wie in de dossiers zit. Zo 
voorkomen we dubbel werk.’ 

Zo simpel kan het ook! | Goede Buur
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Digitaal maatje
Theo Winder werkt bij Stichting 
NiKo en was betrokken bij de 
introductie van de Compaan. 
Dat is een gebruiksvriendelij-
ke tablet, speciaal ontworpen 
voor ouderen om als een goe-
de buur het sociale netwerk 
te onderhouden. Theo: ‘De 
Compaan heeft grote knoppen 
en speciale functies die voor 
ouderen en hun mantelzorgers 
erg nuttig zijn. Je kunt bijvoor-
beeld eenvoudig een belcirkel 
met beeldbellen instellen. Dat 
levert veel meer informatie op 
dan alleen de stem van iemand 
horen. Je ziet of iemand aange-
kleed en verzorgd is.’ 
Dat de digitalisering niet alleen 
maar positief is, daarover zijn 
Theo en Daniella het eens. Daniella: ‘Het kan ook leiden tot een groter 
isolement. Digitaal boodschappen doen klinkt misschien handig, maar je 
kunt ook kijken of je een vrijwilliger en een rolstoel kunt regelen.’ Op die 
manier krijgen minder mobiele mensen extra aanspraak. Dat is een van 
de basisgedachten van Goede Buur: stimuleren dat zo veel mogelijk men-
sen in de wijk actief blijven. Theo was om die reden ook betrokken bij de 
introductie van de Max Mobiel. ‘Dat is een ander voorbeeld van nieuwe 
techniek die helpt bij ouderwetse burenhulp. Het is een elektrisch twee-
persoons autootje dat de mobiliteit van ouderen vergroot.’ De 95-jarige 
meneer R. was er zeer content mee: ‘Ik ga vaak met de Max Mobiel naar 
de apotheek of de supermarkt. We zouden zelfs bij de Albert Heijn naar 
binnen kunnen rijden’, zegt hij lachend. De gemeente Alkmaar ziet het nut 
van de Max mobiel en financiert verspreid door de stad voor 2018 tien 
exemplaren. 

Theo Winder
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Op de fiets naar de voedselbank
Laten we even kijken naar voorbeeld van mevrouw S. (59). Mevrouw is 
cliënt bij Esdégé-Reigersdaal, een organisatie voor zorg en ondersteuning 
aan mensen met een beperking. Ze vroegen Goede Buur om hulp. Me-
vrouw S. heeft een licht verstandelijke beperking en ze krijgt individuele 
begeleiding van een betaalde kracht. Die ging onder andere wekelijks mee 
naar de voedselbank, maar dat paste eigenlijk niet binnen de indicatie. Om 
het netwerk van mevrouw te helpen vergroten, legde de begeleider con-
tact met Goede Buur. Goede Buur vond een vrouw van ongeveer dezelfde 
leeftijd die voortaan met haar mee fietste naar de voedselbank. Het klikte 
zo goed tussen de twee, dat ze nog steeds met elkaar optrekken, ook al 
zit de periode van een half jaar voedselbank er inmiddels op. Ze wandelen 
tegenwoordig samen en ze gaan naar de concerten in het park. Wat begon 
als praktische hulp, groeide uit tot een blijvende vriendschap. 

  Dit laat de effectencalculator zien:

In beweging blijven
Goede Buur zou geen goede buur zijn als ze niet zouden samenwerken met 
het WijkLeerbedrijf, een van de andere twee projecten in dit boekje. Het 
WijkLeerbedrijf opereert immers in dezelfde wijk. De leerlingen van die op-
leiding spelen een belangrijke rol in het voorbeeld van mevrouw De W. Zij 
heeft reuma en kan daardoor niet meer goed uit de voeten. Winkelen is 
moeilijk, groenten snijden doet pijn. Om wel zelf boodschappen te kunnen 
blijven doen, is ze van plan een scootmobiel aan te vragen bij de gemeente. 
Daniella: ‘Ik vroeg me af of dit wel de beste oplossing was. Want mevrouw 

Kosten aanpak 
Goede Buur

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Vrijwilliger:  
1,5 uur a € 15  
x 26 weken = 

€ 585

Professionele  
begeleiding:  
1,5 uur a € 65  
x 13 weken = 

€ 1.267,50

€ 682,50 Minder  
professionele 
inzet nodig. 

Blijvende 
vriendschap 
tussen vrijwil-
liger en cliënt. 

Zo simpel kan het ook! | Goede Buur
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Kosten aanpak 
Goede Buur

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Vrijwilliger:  
1,5 uur a € 15  
x 26 weken = 

€ 585

Professionele  
begeleiding:  
1,5 uur a € 65  
x 13 weken = 

€ 1.267,50

€ 682,50 Minder  
professionele 
inzet nodig. 

Blijvende 
vriendschap 
tussen vrijwil-
liger en cliënt. 

kan dan misschien wel zelf de boodschappen doen, de pijn bij het koken 
blijft hetzelfde. Ik heb het doorgespeeld aan het WIjkLeerbedrijf. Nu komt er 
elke week een leerling, die samen met mevrouw de boodschappen en het 
snijwerk doet.’ Alle beweging die mevrouw hierdoor nog krijgt is meegeno-
men door het onderhouden van haar spierkracht. En passant leert mevrouw 
fijne huishoudelijke kneepjes aan de leerling. Die heeft een licht verstande-
lijke beperking en woont sinds kort op zichzelf. Mevrouw geeft haar ook tips 
over hoe je zo goedkoop mogelijk boodschappen kunt doen. Tel uit je winst.

  Dit laat de effectencalculator zien:

Meerwaarde voor de professional
De voorbeelden laten allemaal het effect in geld zien, plus de meer-
waarde voor de cliënten en de vrijwilligers. Daniella weet daarnaast de 
meerwaarde van Goede Buur voor de professionals ook veelzeggend te 
verwoorden. ‘Eens per maand zitten we als goede buren een poosje bij 
elkaar. Zes professionals, allemaal van verschillende zorg- en welzijnsor-
ganisaties. Wie heeft wat nodig, wie kan daar iemand voor vinden? We 
delen in dat overleg ook de successen. Sinds we elkaar geregeld spreken 
dankzij Goede Buur, leren we dat beter te doen. Ook al lijken ze soms maar 
heel klein, het is belangrijk om ze te benoemen. Dat vind ik het allerleuk-
ste van Goede Buur, het werkt zo motiverend.' 

Kosten aanpak 
Goede Buur

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Leerling: 44 
weken x 3,5 
uur à € 15 = 

€ 2.310

Individuele 
begeleiding  
44 weken x 3,5 
uur à € 42 =

€ 6.468

€ 4.158 Zelf kunnen 
blijven koken 

De leerling 
leert huishou-
delijke taken 

Extra persoon-
lijk contact 
tussen leerling 
en mevrouw

€ 0 € 5.000  
scootmobiel

€ 5.000 In beweging 
blijven, spier-
kracht onder-
houden

De leerling 
leert zuinig 
boodschappen 
doen
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Praktijkverhaal

De ouderdom komt met gebreken. Daar kan het echtpaar Kiebert over 
meepraten. Mevrouw (82) heeft geen heup meer en kan alleen met 
een rolstoel naar buiten. Meneer (81) heeft een TIA gehad en kampt 
met beginnende dementie. Hun vier kinderen wonen verspreid over 
het land. Een goede buur is voor hen zeer welkom. Sinds enkele maan-
den hebben ze allebei eigen vrijwilligers. ‘Dat is echt een uitkomst, 
anders kwamen we niet meer buiten.’

Bij aanvang van het gesprek is meneer net thuis van de dagbesteding in 
Egmond. Het taxibusje heeft hem voor de deur afgezet. ‘Pfoe, het was 
wel weer vermoeiend hoor’, zucht hij. ‘Als ik daar ben, dan ga ik ook naar 
de fysiotherapeut. Hij laat me lopen zonder rollator, en op de home-
trainer werk ik aan mijn conditie. Hij probeert hem stiekem steeds wat 
zwaarder te zetten. Maar ja, mijn conditie is heel zwak. Egmond is ook 
vermoeiend omdat ik dan stipt om negen uur ’s ochtends al helemaal 
klaar moet staan. Het gaat tegenwoordig allemaal niet zo snel meer, en 
dan is dat best moeilijk.’ Dat meneer zo blij is met zijn vrijwilliger Adri 
Slomp, komt deels doordat de activiteiten die ze samen ondernemen 
niet zo lang duren. Adri haalt hem elke dinsdag op en dan gaan ze samen 
naar buiten. Meestal zijn ze na ongeveer drie kwartier weer terug. ‘Dat 
is precies genoeg. In mijn eentje durf ik alleen de paar meter tussen de 
taxibus en de voordeur. Als ik verder zou moeten, dan voel ik me niet 
safe. Ik heb een evenwichtsstoornis. Als ik me omdraai en ik draai mijn 
hoofd iets te ver door, dan krijg ik zo’n tolbeweging en dan val ik. Dat is 
me al een keer of tien overkomen. Maar met Adri naast me gaat het pri-
ma. We lopen vaak een rondje over de markt en dan koop ik aardappelen 
en groente. Dat is goed voor me, die extra beweging. Voor Adri is het 
ook goed, want die heeft net als ik een TIA gehad. Hij is nog wel een jaar 
of twintig jonger dan ik, maar hij heeft best wat restverschijnselen, dus 
bij hem gaat het net zo goed allemaal niet zo snel. Dat we samen gaan 
wandelen is voor hem een soort therapie.’

 

Zo simpel kan het ook! | Goede Buur
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Niet een, maar twee vrijwilligers 
Mevrouw heeft niet een, maar twee vrijwilligers. ‘Een die elke vrijdag 
komt, dat is Els. Zij doet voor mij de weekendboodschappen, zodat we 
vers kunnen eten. Ik kan met haar niet naar buiten. Ik heb een rolstoel 
nodig als ik naar buiten ga, omdat ik geen heup meer heb. Els heeft zelf 
reuma en daardoor kan ze mijn rolstoel niet duwen. Op dinsdag komt 
Tineke Ibink. Het is fijn dat ik met haar naar buiten kan, want dan kan ik 
tenminste zelf het vlees uitzoeken bij de slager. Als zij er niet was, dan 
kwam ik niet verder dan het balkon.’ Samen met meneer naar buiten 
gebeurt maar heel sporadisch. ‘De laatste keer was op 8 augustus. Toen 
waren we zestig jaar getrouwd en dat hebben we samen met de hele 
familie gevierd.’ Vol trots laat ze de groepsfoto zien, met alle kinderen, 
kleinkinderen en de twee achterkleinkinderen. ‘Zie je haar, met die dikke 
buik? Vanmorgen is ze bevallen. Een klein zusje voor die twee.’ Het wekt 
misschien verbazing dat zo’n grote familie er niet zelf wat vaker met hen 
op uit kan trekken. ‘Ach ja, de kinderen werken allemaal en ze wonen 
ver weg. Ze komen hier wel op bezoek hoor. Maar dat is iets anders dan 
samen naar buiten gaan.’

Niets dan lof
Dat het wel goed zit met de familiebanden, bewijst meneer even later. 
Hij haalt een stuk bladmuziek uit de jaren dertig tevoorschijn. In de hoek 
prijkt een stempel van Muziekhandel Kiebert. ‘Mijn voorouders hadden 
altijd een muziekwinkel. Een collega van mijn kleinzoon in Eindhoven 
vond dit op zijn zolder ergens in Limburg. Hij bracht het mee naar het 
werk en nu is het weer hier. Wat een mooi verhaal hè?’ Tegen het einde 
van het gesprek, onderweg naar de voordeur, laat meneer in de slaap-
kamer een lijst met vijf foto’s zien. De vier zonen en een groepsfoto. 
‘Tussen de derde en de vierde zoon hadden we nog een meisje. Wat 
waren we blij met haar. Wiegendood.’ Dat is informatie om even rustig 
te verwerken. Maar meneer weet de zinnen al snel weer te verzetten. 
Hij prijst de vrijwilligers. ‘Niets dan lof. Ze zijn heel aardig, behulpzaam 
en zorgzaam. Geen moeite is ze te veel. Als er iets is dan kunnen we 
altijd bellen.’ Hij sluit af: ‘Echt waar. Ik vind vrijwilligers een hele mooie 
uitvinding.’ 
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  Dit laat de effectencalculator zien:

Kosten aanpak 
Goede Buur

Kosten gangbare 
aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Dagactiviteit   
€ 35 + vervoer 
€ 10 = € 45 per 
dag 

1 x per week =  
€ 45 per week

52 weken =  
€ 2.340

Overig: € 300

Totaal: € 2.640

Dagactiviteit   
€ 35 + vervoer 
€ 10 = € 45 per 
dag

2 x per week =  
€ 90 per week

52 weken =  
€ 4.680

Maatschappelijk 
werk 5 x € 65 
= 325

Ergotherapie  
16 x € 35 = 560

Fysiotherapie  
52 x € 35 = 1820

Totaal: € 7.385 

€ 4.745 Minder geïndi-
ceerde dagbeste-
ding nodig. Geen 
maatschappelijk 
werk nodig.

Meneer en 
mevrouw zijn 
elkaars mantel-
zorger. Dankzij 
de vrijwilligers 
houden ze dit 
langer vol. 
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Voor Mekaar Oudorp

Grote en kleine problemen 
komen Voor Mekaar

Eenvoudige zorg is vaak een kwestie van gewoon je gezond verstand 
gebruiken. Dat laat Voor Mekaar Oudorp als geen ander zien. Praktische 
problemen oplossen door logisch na te denken en rustig de tijd te ne-
men. Coördinator Debora de Zee: ‘Er hoeft geen dure taxi te rijden als 
een vrijwilliger een buurtbewoner even ophaalt voor de lunch.’

In wijkcentrum De Oever, bakermat en thuisbasis van Voor Mekaar, vertelt 
Debora over de buurtbewoonster in kwestie. ‘Het is een oudere mevrouw 
en ze woont schuin aan de overkant. Ze wilde graag gebruik maken van 
de maaltijden hier. Maar ze kon niet zelf hiernaartoe komen, omdat ze 
ondersteuning nodig heeft bij het lopen. Mevrouw is in beeld bij de ge-
meente, bij een Wmo-consulent. Ze was sterk vermagerd, dus er moest 
echt iets gebeuren. Daarom lag de vraag daar ook op tafel. Voorheen was 
er waarschijnlijk Wmo-vervoer ingezet. 
‘Tegenwoordig weten de consulenten gelukkig steeds beter wat we alle-
maal in huis hebben met Voor Mekaar. Dus belde ze ons. Nu haalt een van 
de vrijwilligers die hier toch al over de vloer kwam mevrouw steeds even 
op. En het mooie is dat de vrijwilliger gezellig mee eet, zodat mevrouw 
aanspraak heeft. De vrijwilliger zorgt er ook voor dat ze aan de praat ra-
ken met andere buurtbewoners en zo ontstaan nieuwe contacten.’ Even 
logisch nadenken leidt in dit geval niet alleen tot besparing in euro’s, maar 
het levert bovendien extra gezelligheid en contacten op voor mevrouw. 
Minder kosten, maar belangrijker: meer effect.
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Voor Mekaar Oudorp – zo werkt het

Wat?
In Oudorp zijn veel mensen die iets voor elkaar (willen) doen. Voor 
Mekaar brengt vraag en aanbod bij elkaar, in een netwerk van 
vrijwilligers, beroepskrachten en wijkbewoners. Voor Mekaar is 
een initiatief van bewonersonderneming De Oever. In het gelijk-
namige wijkcentrum en in buurthuis De Wachter is een informa-
tiepunt waar iedereen terecht kan voor advies, ontmoeting, steun 
en praktische hulp. Als het kan helpen vrijwilligers, als het nodig is 
doen beroepskrachten dat.

Hoe?
Het team van Voor Mekaar bestaat uit vijftien personen: acht vrij-
willigers en zeven beroepskrachten. Samen verzorgen zij de infor-
matiepunten. In De Oever is het vijf ochtenden per week geopend, 
in De Wachter één middag. Buurtbewoners krijgen direct hulp. Lukt 
het niet om meteen te helpen, dan zorgen de mensen van Voor 
Mekaar ervoor dat de hulpvrager bij de juiste andere persoon of 
organisatie terecht komt. 

Voor wie?
Voor Mekaar Oudorp is er voor alle bewoners van de wijk Oudorp. 
Ook mensen van buiten de wijk zijn welkom. Bezoekers hoeven 
van te voren niet te bedenken bij wie ze moeten zijn met hun 
vraag. Ze kunnen gewoon naar het informatiepunt gaan en wor-
den geholpen. Een indicatie is niet nodig.

De vragen waarmee mensen naar het informatiepunt komen, zijn heel di-
vers. In drie kwart van de ruim driehonderd jaarlijkse gevallen zijn het vra-
gen over de weg niet weten in het oerwoud van regels en instanties, zo-
als: Ik begrijp helemaal niets van deze brief. Wat staat er eigenlijk? De rest 
van de vragen gaat bijvoorbeeld over praktische hulp: Door mijn heupo-
peratie kan ik de boodschappen niet zelf doen. Kan iemand me helpen? Of 
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over gezondheid en eenzaamheid: Mijn mantelzorger gaat met vakantie. 
Wat nu? Ik heb niemand om mee naar een activiteit te gaan. Is er een  
maatje? Omdat de vragen zo uiteenlopend zijn, is het team van vrijwilligers 
en beroepskrachten bij de informatiepunten ook heel gemêleerd. ‘We zijn 
allemaal sociaal werkers’, vertelt Fleur Koper, een van de beroepskrach-
ten. ‘De een is van huis uit meer gericht op het maatschappelijk werk, de 
ander is cliëntondersteuner en ik ben sociaal juridisch dienstverlener. Ik 
kan mensen helpen om ze op het juiste spoor te krijgen met vragen over 
hun uitkering, de belasting, de woningbouwvereniging en dat soort zaken. 
Een collega is beter thuis op het vlak van gezondheid en beperkingen. Zo 
kunnen we altijd passende hulp bieden.’ Tijdens de openingstijden van het 
informatiepunt is er altijd minstens één vrijwilliger en één beroepskracht 
aanwezig. In acht van de tien gevallen handelt de vrijwilliger de vraag 
direct af. Soms houden ze ruggenspraak met de beroepskracht, en in een 
enkel geval is het nodig dat er een andere organisatie met specifieke ken-
nis ingeschakeld wordt.

Grotere problemen voorkomen
In veel gevallen voorkomt de hulp van Voor Mekaar dat problemen es-
caleren. Neem het voorbeeld van een man die met een afwijzingsbrief 
van de gemeente naar het informatiepunt kwam. Fleur vertelt: ‘Hij had 
bijzondere bijstand aangevraagd, maar dat was afgewezen. Wij hebben 
geholpen met bezwaar maken. De eerste check die we dan doen, is kijken 
hoe lang de termijn nog duurt waarbinnen dat kan. We zorgen ervoor dat 
de stukken op tijd in orde komen. In dit geval konden we voorkomen dat 
de schulden verder opliepen.’ Deze man zou anders wellicht in de ge-
meentelijke schuldhulpverlening terecht gekomen zijn. 

Een praatje van een uur
Fleur: ‘Mensen komen over het algemeen makkelijker met een probleem 
dat tastbaar is. Problemen die meer het gevoel betreffen, daar komen ze 
lastiger mee. Doordat we echt naast de hulpvrager gaan zitten, bouwen 
we sneller een vertrouwensband op.’ Als die er eenmaal is, dan komen 
ze vanzelf bij de vraag achter de vraag; een van de basisopdrachten voor 
sociaal werkers. Vrijwilliger Cindy Belmer, die elke woensdag bij het in-
formatiepunt werkt, heeft hier een treffend voorbeeld van. ‘Ik heb een 
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vaste klant, zij komt hier bijna elke woensdag. Ze is erg slechtziend, dus 
brieven lezen is voor haar lastig. Ik help haar met de administratie. Een 
paar weken geleden had ze een brief van de gemeente bij zich. In punt-
grootte acht, moet je nagaan. Dat is niet te lezen. En het was ook nog 
eens in van die ambtenarentaal geschreven, totaal onbegrijpelijk.’ De brief 
ging over de gemeentelijke belastingen. Met Fleur als achtervanger heeft 
Cindy geholpen bij het verzamelen van de stukken. Als deze hulp er niet 
was geweest, dan had mevrouw uiteindelijk de deurwaarder aan de deur 
kunnen krijgen, en zou ze waarschijnlijk gekort worden op haar uitkering. 

Wel koffie, geen bemoeizorg
Cindy beaamt: ‘Je moet er verder maar niet aan denken hoe dat afgelo-
pen was. Terwijl er nu een mooi contact is met mevrouw. Ze vertrouwt 
me helemaal. En weet je wat het allermooiste is? Ze zegt dat ze niet van 
sociale praatjes houdt. Maar we zitten hier vaak wel een uur te kletsen 
samen. Dan gaat het ook over dingen waar ze tegenaan loopt omdat haar 
ogen slechter worden. Ze vertelde pas dat ze wel eens bang is dat ze het 

Debora (links) en Cindy
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gas aan laat staan, omdat ze niet kan zien of het uit is. Dat soort dingen.’
‘Er komt wel een kop koffie bij, maar geen bemoeizorg,’ zo vat Fleur het 
samen. ‘Je ziet dat het mensen goed doet als ze samen met de vrijwilliger 
door hun map met paperassen bladeren. Dan hoeven ze het even niet 
allemaal zelf te doen. Dan gaan mensen ook weer rechtop zitten, gaan 
ze zelf ook meekijken. “He, heb je deze misschien ook nodig?” hoor je 
dan.’ De stress van schulden beperkt de denkruimte. Door de rust van 
het samen doen, ontstaat er weer ruimte in de hersenen om logisch na 
te denken. 
Debora weet dat ook eenzaamheid direct negatieve invloed kan hebben 
op de hersenen. ‘Een ouderenarts vertelde me dat ze bij een mevrouw 
met geheugenproblemen geen goede diagnose kon stellen. Het was dui-
delijk dat de mevrouw erg eenzaam was en de arts vroeg aan Voor Me-
kaar of zij iets voor haar konden betekenen. ‘Dit was een ernstige situ-
atie. Deze mevrouw is negentig jaar en ze zag het echt niet meer zitten. 
’Het is goed dat ik hier gekomen ben, anders had ik er al een einde aan 
gemaakt’, zei ze tegen een van de vrijwilligers. Wat het in dit geval extra 
lastig maakte, is dat mevrouw erg claimend kan zijn. Dat is vermoeiend 
voor de mensen in haar omgeving. Daardoor ligt verergering van de een-
zaamheid op de loer, en dat is nou net waar we aan wilden werken. We 
zijn dus op zoek gegaan naar meerdere maatjes. Samen met hen heeft 
mevrouw een tijdje deelgenomen aan activiteiten in het wijkcentrum, 
zoals de inloop. Daardoor kennen we haar beter en kunnen we een oogje 
in het zeil houden.’

Het effect
Ook al voelt het misschien wat kil om deze ernstige situatie met de effec-
tencalculator te bekijken, het kan het beeld wel compleet maken. Dankzij 
de tussenkomst van Voor Mekaar kon geïndiceerde dagopvang voor deze 
mevrouw uitgesteld worden. Voor de korte termijn scheelt het kosten 
voor extra bezoeken aan huisarts, praktijkondersteuner en geestelijke 
gezondheidszorg. De cijfers die de effectencalculator laat zien, zijn ove-
rigens geen definitieve cijfers, omdat deze casus nog doorliep na het in-
vullen. ‘Je kunt het werk van Voor Mekaar zien als een tussenfase tussen 
helemaal niets en geïndiceerde dagopvang’, legt Debora uit. ‘Beginnende 
dementie komt helaas geregeld voor. In samenspraak met deze mensen 
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en hun naasten kunnen we bij Voor Mekaar arrangementen van activitei-
ten maken. Zo kunnen ze precies doen waar hun hart ligt, gewoon in de 
buurt.’ En de mantelzorgers hebben even tijd voor zichzelf: respijtzorg.

  Dit laat de effectencalculator zien:

Kosten aanpak 
Voor Mekaar

Kosten gangbare 
aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Korte termijn:

1 x huisarts: € 30

Inzet vrijwilligers: 
€ 60

Advertentie Voor 
Elkaar Alkmaar: 
€ 7,50

Gesprek coördi-
nator en huisarts: 
€ 55

Ouderenadvies:  
2 x € 65

Totaal € 282,50

korte termijn:

2 x huisarts: € 60

2 x praktijkon-
dersteuner ggz 
€ 160

Psycholoog  
€ 500

Geriater € 140

Totaal € 860 

Verwachting 
lange termijn:

dagactiviteit € 35 
+ vervoer € 10 = 
€ 45 per dag x  
3 x per week =  
€ 135 per week

Totaal € 7.010
(kosten voor  
1 jaar)

korte termijn:

€ 577,50

Verwachting 
lange termijn:

€ 7.010

Geen/later geïn-
diceerde dagbe-
steding nodig. 

Mantelzorgon-
dersteuning.

Mevrouw heeft 
verschillende 
maatjes en acti-
viteiten.
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Praktijkverhaal

Als je naaste familie op vele vlieguren afstand woont, kan dat tot pro-
blemen leiden. Dat weet Deega Barkhad maar al te goed. Haar moeder 
woont in Afrika en is ernstig ziek. ‘Toen ik dat hoorde heb ik meteen 
tickets geboekt voor mij en mijn twee kinderen.’

Deega was zich er niet van bewust dat ze zich daarmee een hele reeks 
problemen op de hals haalde. ‘Ik was vooral opgelucht dat ik die tickets 
überhaupt kon betalen. Omdat ik hiervoor een spaarpotje had opgebouwd 
met m'n bewindsvoerder én mijn ex-man is bijgesprongen, is het gelukt.‘ 
De kinderen van Deega zitten op de middelbare school. Omdat ze leer-
plichtig zijn, is er een vrijstelling nodig om buiten de vakanties afwezig 
te zijn. ‘Dat wist ik helemaal niet. En ik had geen idee hoe het werkte’, 
vertelt mevrouw. Ze meldde zich enkele weken voor vertrek bij Voor Me-
kaar. ‘Een van de vrijwilligers heeft me geholpen met het schrijven van 
het verzoek om vrijstelling. Mijn kinderen zitten op verschillende scho-
len, maar helaas kwam er van beide scholen na een week een afwijzing.’ 
Omdat de tijd begon te dringen, pakte de vrijwilliger de telefoon om de 
leerplichtambtenaar persoonlijk uit te leggen wat er aan de hand was. Die 
bleek op dat moment helaas onbereikbaar. ‘Toen heeft de vrijwilliger me 
geholpen om een mail naar die man te sturen. Gelukkig kreeg ik nog net 
op tijd toestemming om te vertrekken.’ 

Nog meer rompslomp
Maar daarmee bleek het regelwerk nog niet gedaan. Inmiddels was er 
ook vanuit Schiphol een brief bezorgd. ‘Mijn ex-man woont in België en ze 
wilden dat ik officieel toestemming van hem kreeg voor het bezoek aan 
mijn moeder.’ Opnieuw komt de vrijwilliger in actie. Samen met mevrouw 
vult die de formulieren in. Ook schakelen ze de advocaat van mevrouw in 
voor een bewijs van scheiding en om de toestemming van haar ex te ver-
krijgen. ‘Een paar dagen voor vertrek kwam alles toch nog rond. Eindelijk 
konden we met een gerust hart naar mijn moeder.’ 
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De meerwaarde van rustig nadenken
Sociaal juridisch dienstverlener Fleur was zijdeling betrokken bij de situ-
atie van Deega. ‘Als Voor Mekaar er niet was geweest, was dit anders 
afgelopen’, blikt ze terug. ‘Waarschijnlijk had mevrouw de vrijstelling van 
de scholen niet geregeld. Dan liep ze het risico dat de marechaussee haar 
op Schiphol tegen zou houden. Dat had haar op een fikse boete komen 
te staan. Waar had ze dat van moeten betalen? Mevrouw staat al onder 
bewindvoering, dus de maatschappelijke kosten waren alleen maar ver-
der opgelopen. Dat is nu voorkomen. Bovendien hebben we mevrouw 
gewezen op de maximale periode die ze vanwege haar uitkering weg mag 
zijn. Als ze ook maar een dag te laat terug was gekomen, dan had dat een 
inhouding op haar uitkering tot gevolg kunnen hebben.’

  Dit laat de effectencalculator zien:
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Kosten aanpak 
Voor Mekaar

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Inzet vrijwil-
liger en leer-
plichtambte-
naar: € 78,50

Boetes en in-
zet leerplicht 

(Inzet mare-
chaussee en 
dagvaarding:  
€ 310)

(Extra inzet 
advocaat:  
€ 720)

minimaal  
€ 951,50

Voorkomen 
onnodige 
kosten, zowel 
maatschap-
pelijk als voor 
mevrouw zelf. 
Geen hoge 
boetes voor 
mevrouw.

Mevrouw kon 
zonder stress 
afreizen.
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Praktijkverhaal

Het kan heel eenzaam zijn, als je nog maar net in Nederland woont en de 
taal niet spreekt. Homayun Ghazi (65) uit Iran ondervond het dagelijks. 
Tot hij via Voor Mekaar in contact kwam met Clement de Jonge (90). Ze 
doen samen aan Koersbal en Keezen en zijn Nederlands gaat met spron-
gen vooruit. ‘Ik begrijp hem, hij begrijpt mij.’

De afspraak voor het interview is in wijkcentrum De Oever en meteen bij 
binnenkomst wordt duidelijk dat de twee op elkaar ingespeeld zijn. Me-
neer Ghazi ondersteunt zijn vriend bij het stukje van de deur naar de tafel. 
‘Mijn been is niet zo goed meer’, verklaart meneer De Jonge. ‘Als ik sta, 
dan val ik zowat om, ook door mijn evenwichtsstoornis. Mijn lichaam zegt 
stop.’ Maar deze actieve senior is mentaal nog lang niet toe aan stoppen. 
Zeker niet met Koersballen, dat hij twintig jaar geleden zelf oprichtte. ‘Ik 
ben destijds met geleende spullen begonnen. Uiteindelijk waren er vijftig 
actieve spelers. Zo lang ik nog kan, neem ik meneer Ghazi mee. We gaan 

Zo simpel kan het ook! | Voor Mekaar Oudorp

Meneer De Jonge (links)  
en meneer Ghazi 
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nu elke maandag, en hij helpt me dan met ballen aangeven en zo. Ieder-
een kent hem daar nu. Dus als ik straks echt niet meer kan, dan hoop ik 
dat hij gewoon zelf blijft gaan.’ 

Inburgeringsexamen voor een 65-jarige
Of dat daadwerkelijk zal gebeuren, betwijfelt meneer Ghazi. Niet omdat hij 
het niet leuk vindt, maar omdat hij de komende tijd voorrang moet geven 
aan iets anders. ‘Over een paar maanden moet ik mijn inburgeringsexa-
men doen. Maar Nederlands leren is voor mij erg moeilijk. Ik ben natuurlijk 
niet meer zo jong.’ Met z’n tweeën en met behulp van een letterbord met 
het voor de Iraniër onbekende alfabet proberen de beide mannen zo ver 
mogelijk te komen. Maar of het halen van het examen realistisch is? Je 
kunt je afvragen wat de logica is om iemand van de leeftijd van meneer 
Ghazi mee te laten draaien in het reguliere inburgeringsprogramma. Co-
ordinator Debora: ‘Meneer maakte zich zorgen over het examen. Hij ging 
ervan uit dat hij een flink bedrag zou moeten betalen als hij het niet zou 
halen. We hebben vanuit Voor Mekaar contact gehad met de instanties en 
toen bleek het mee te vallen. Als zijn ureninzet goed is, krijgt hij sowieso 
twee jaar uitstel. Het examen bestaat uit vijf onderdelen en een daarvan 
heeft hij al gehaald, mede door de hulp van meneer De Jonge. Het is dui-
delijk dat meneer Ghazi veel sneller leert door te praten met Nederlan-
ders. Dáár leert hij de taal van, niet uit de boeken.’ 

Isolement
Vanuit Voor Mekaar is het Wilfried van Hal, die als vrijwilliger maatjes aan 
elkaar koppelt en ook deze beide mannen bij elkaar bracht. ‘Wilfried heeft 
goed geluisterd, ook tussen de regels door. Op het eerste gezicht zou je 
het niet denken, maar ondanks zijn actieve leven heeft meneer De Jonge 
heel begrijpelijk last van eenzame momenten. Je kunt nog zo druk zijn, 
maar als je echtgenote waar je zo lang mee samen bent geweest, weg-
valt, dan ben je gewoon vaak alleen. Eenzaamheid kan gemakkelijk leiden 
tot sombere gedachten.’ 
Voor meneer Ghazi geldt eigenlijk hetzelfde, die zou waarschijnlijk ook 
veel meer thuis zitten als hij meneer De Jonge niet had gekend, denkt 
Debora. ‘Het is zo goed dat hij zich op sleeptouw laat nemen. En ook zijn 
vrouw is inmiddels actief geworden, zij heeft geholpen bij de lunches tij-
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dens de zomervakantie. Haar Iraanse hapjes waren een groot succes. Nu 
hebben ze altijd iemand waar ze raad aan kunnen vragen, het maakt niet 
uit voor welk probleem. Ze hebben nu een netwerk. Anders zouden zijn 
vrouw en hij veel geïsoleerder leven. Ze zouden op zich prima voor zich-
zelf kunnen zorgen denk ik. Maar ze zouden wel kwetsbaar zijn. Schul-
denproblemen liggen op de loer. Of als een van beiden ziek zou worden, 
terwijl ze de weg in zorgland totaal niet kennen.’
Alsof het toeval een handje helpt, sluit mevrouw Sima Ghazi even later 
gezellig aan bij het gesprek. Meteen zet ze, overigens zonder dat ze het 
zo bedoelt, een dikke streep onder het vraagteken bij het verplichte in-
burgeringsexamen. ‘Wij hebben vooral problemen met de taal. Ik heb wel 
mijn diploma gehaald, maar ik vind het zelf nog lang niet goed genoeg. Wij 
hebben veel stress voor het examen en we zijn veel alleen. Gelukkig krij-
gen we veel hulp van de Nederlanders. Hier voelen we ons veilig. In Iran 
niet. Daar kan ik niet te veel over vertellen, want we hebben nog familie 
daar. Onze dochter woont er ook, ik wil hen niet in de problemen brengen. 
Omdat we hier zoveel hulp krijgen, willen we graag wat terugdoen. Daar-
om doe ik zelf ook vrijwilligerswerk.’

  Dit laat de effectencalculator zien:
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Kosten aanpak 
Voor Mekaar

Kosten gang-
bare aanpak

Besparing Effect Meerwaarde

Vrijwilliger:  
5 uur à € 15

€ 75

Maatschappe-
lijk werker of 
coach: 
10 uur à € 65

€ 650

€ 575 Geen profes-
sionele inzet 
van maat-
schappelijk 
werk nodig. 
Isolement 
voorkomen.

Vriendschap 
en versnelde 
beheersing 
Nederlandse 
taal
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Tot slot
Het verhaal van meneer De Jonge en meneer Ghazi brengt ons bij het 
einde van dit boekje. Net als uit de andere verhalen blijkt hoe groot 
het effect is van iemand die simpelweg naast de ander gaat zitten. 
Om samen te zoeken naar de best passende oplossing, eenvoudig 
en dichtbij. Dat effect kunt u ook bereiken. Denk even terug aan de 
voorbeelden uit dit boekje. Is er een die u direct te binnen schiet? 
Misschien dat van de jongen die naar dansles kon? Of mevrouw De 
Visser en leerling Max die zo gek op elkaar zijn? Welke het ook is: 
neem het in gedachten, elke keer dat u effect kunt sorteren. Voor u 
het weet geldt u zelf als goed voorbeeld. 
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Dank aan alle mensen die hun verhaal hebben verteld. 
Openhartig, enthousiast en zonder opsmuk. 
Dankjewel Jasmijn, Nel, Marit, Chantal en Max van het 
WijkLeerbedrijf Alkmaar-Zuid, en ook Mevrouw De 
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Merci Daniella en Theo van Goede Buur, en natuurlijk 
het echtpaar Kiebert. Tot slot dank aan de mensen van 
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Ik heb genoten van de gesprekken met jullie. De 
kwetsbaarheid en de humor zal ik niet snel vergeten. 
Maar vooral de onbaatzuchtige aandacht voor elkaar 
zal me bijblijven. Jullie zijn een voorbeeld!

Tea Keijl
www.zonderh.nl


