
Vrijwilligershulp
aan huis



Af en toe wat hulp nodig?
Met het WonenPlus abonnement  

krijgt u praktische hulp aan huis, 

zoals klusjes in en om het huis, hulp 

bij een tv die niet werkt, uitleg over 

uw mobiele telefoon, hulp 

bij uw computer of de 

administratie. En we 

regelen vervoer 

met begelei-

ding naar het 

ziekenhuis of 

specialist. 

Als u de deur niet 

uit kunt, doen we 

de boodschappen. 

Samen naar de super-

markt kan ook. Wilt u mee met 

leuke uitstapjes? Vraag dan ons 

programma aan. Ook kunnen wij  

u ondersteunen met een luisterend 

oor, een goed gesprek of passend 

advies.

Vrijwilligerswerk en burenhulp
Betrokken WonenPlus vrijwilligers  

zetten zich in om u met raad en 

daad bij te staan in uw thuissituatie.  

Dichtbij huis of in uw wijk werken we 

ook samen met het contact-

punt, met de bewoners- 

onderneming of met 

buurtbewoners.  

Hoe dan ook, 

samen zoeken we 

naar een goede 

oplossing.   

Zo brengen we 

mensen met elkaar 

in contact en helpt de 

één de ander. Omdat u 

niet altijd een beroep wil of kan 

doen op uw (klein)kinderen, broers, 

zussen, vrienden of buren.

Meer hulp nodig? 
Het WonenPlus dienstenaanbod 

is aanvullend aan wat andere 

organisaties op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn doen.  

Voor het grotere of gespecia- 

liseerde werk hebben wij goede 

afspraken met bedrijven of werken 

we samen met andere organisa-

ties zoals: thuiszorg, klusbedrijven, 

pedicures, thuiskappers, etc. 

Consulent  
De WonenPlus consulent kan  

u desgewenst informeren en 

adviseren over de mogelijk- 

heden en welke ondersteuning 

het beste bij u past.

Inschrijven
Op een prettige manier zelfstandig blijven wonen? Met een WonenPlus 

abonnement kunt u gebruik maken van de vrijwilligersdiensten. 

WonenPlus richt zich op ouderen, chronisch zieken, mensen met een 

verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking.  

Vraag vrijblijvend het inschrijfformulier aan. Afhankelijk van uw situatie  

bent u al abonnee voor E 2,- of E 4,- per maand.

“Mijn boodschappen 
niet alleen hoeven 

doen, is een welkom 
steuntje in de rug.”

“De hulp die ik zo nu en dan nodig heb, 
door het advies van de WonenPlus consulent.”



Een korte uitleg
WonenPlus biedt praktische diensten en persoonlijke ondersteuning op 

het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij werken voornamelijk met 

vrijwilligers die ondersteund worden door een klein team van WonenPlus 

medewerkers. WonenPlus werkt ook nauw samen met andere organi-

saties zoals woningcorporaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, welzijns-

werk, thuiszorgorganisaties en de GGZ.

Heeft u hulp aan huis nodig? Wilt u hulp aan huis bieden? 

Neem dan contact op met:

WonenPlus Alkmaar
Schelfhoutlaan 4 

1816 LG Alkmaar

T: (072) 512 27 11

E: info@wonenplusalkmaar.nl

www.wonenplus-alkmaar.nl


