
 

 

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wonen Plus 

 

Datum  :  8 juni 2020                               

Tijdstip  :  10.00 - 11.30 uur 

Locatie  :  De Alkenhorst  

Aanwezig  :  Ton, Mieke, Tineke, Angelique en Iet   

Afwezig mk  :  Rob Veenis 

WN Voorzitter :  Tineke Winkelman 

 

 

1. Opening en vaststellen van de agenda 

Tineke opent door afwezigheid van Rob de vergadering als wn voorzitter. Even iets later als 

boven aangegeven door een misverstand. Dit is de eerste vergadering, nadat de regering op 

15 maart 2020 een lockdown afkondigde. De activiteiten van WonenPlus hebben door deze 

verordening lange tijd op een laag pitje gestaan. De agenda wordt goedgekeurd. Extra punt bij 

mededelingen is de invloed van de Corona maatregel op het vrijwilligerswerk. 

 

2. Verslag van bijeenkomst van 13 februari 

- 2. Op 2 juni heeft AS ons een overzicht toegestuurd van de gesprekken die in 2019 door de 

regieconsulentes zijn gehouden. Deze dienen opgeschroefd te worden. 

- 3. Op dit moment is er geen tekort aan klussers. Waarschijnlijk mede door minder 

aanvragen. Dit betekent ook dat er nog geen stappen ondernomen zijn om de repaircafes te 

benaderen voor extra ondersteuning. 

Verslag wordt goedgekeurd 

 

3.  Mededelingen 

AS; WonenPlus heeft in deze onwerkelijke periode, zoveel mogelijk getracht haar taken te 

vervullen. Natuurlijk konden veel diensten niet verricht worden. Wel hebben heel veel 

contacten per telefoon en dmv beeldbellen plaatsgevonden. De belastinginvullers en vw die 

administratieve diensten verlenen, hebben uitstel gekregen.  

De vacature voor een nw regieconsulente kwam stil te staan, maar wordt nu weer opgestart.  

In de Daalmeer wordt een nieuw project opgestart: 

Spreekuur in de Daalder is de uitrol van voor Mekaar. Dat zijn we gestart in Oudorp en het concept 

wordt nu uitgerold naar de Daalder. Dit in samenwerking met de cultureel werkers van de Daalder 

en Mee en de Wering. 

Er komt een kaart/flyer met contactadressen voor noodopvang. Iedere 70-jarige krijgt van de 

gemeente Alkmaar een brief toegezonden, waarop de adressen van diensten waar zij, indien 

nodig, gebruik van kunnen maken.  

Project TULPHULP;  

Tulphulp is een initiatief van de vrijwilligerscentrale en ontstaan vanuit het signaal dat er 

behoefte is om, in deze tijd van corona, wijkbewoners directer te kunnen benaderen. Via de 

tulpenkaart krijgt men op eenvoudige wijze inzicht in het Alkmaarse hulpaanbod. Het gaat om 

diverse vormen van hulp bij het ondervinden van eenzaamheid maar ook praktische hulp zoals 

het halen van boodschappen of medicijnen. Om het vragen naar hulp zo makkelijk mogelijk te 

maken blijkt naast alle digitale informatie dat er ook behoefte bestaat aan een fysiek middel.  

Het vinden van de juiste hulp binnen het ruime aanbod is niet altijd eenvoudig, zeker nu. Een 

kaart met daarop gegevens van organisaties waar men terecht kan met welke hulpvraag is dan 

welkom.  



 

 

Er is gekozen voor rode tulp op de kaart omdat deze symbool staat voor naastenliefde. De 

verspreiding van de tulpenkaart gebeurt door de deelnemende organisaties zoals WonenPlus 

Alkmaar, Humanitas en Wijkcentrum de Oever. Doordat de kaart aan de deur wordt 

aangeboden, kunnen we in gesprek met de bewoner om te horen hoe het gaat. De 

verwachting is dat in dat gesprek eventuele hulpvragen naar boven kunnen komen. De kaart is 

dan middel om inzicht te rijgen waar men terecht kan. Wanneer men de kaart voor het raam 

zet is dat bedoeld als signaal voor buren dat deze bewoner wel wat hulp van een buur zou 

willen ontvangen. De tulpenkaarten zullen vanaf eind juni worden verspreid.  

Het project: Welzijn op recept, dat via de huisartsen loopt, geeft nog niet zoveel respons en 

zou breder gedragen dienen te worden.  

Het Huiskamer project gaat weer voorzichtig beginnen. Door alle perikelen heeft het 

Oranjefonds uitstel verleend aan het indienen van het afrondingsrapport 2019.  

 

4. Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt doorgenomen. De eerder toegestuurde correcties dienen nog te worden 

verwerkt. Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.  

 

5. WonenPlus 15 jaar 

Het is vanaf dit jaar de bedoeling, dat iedere vrijwilliger  na vijftien jaar diensten te hebben 

verleend, ook een kleine herinnering krijgt. AS vraagt de andere leden wat dit zou kunnen 

worden. We zijn het er over eens, dat het roosje - zoals dit bij het 15-jarige jubileum, aan de 

jubilarissen werd uitgereikt, een vaste attentie zou kunnen worden. Dit vergezeld van een 

certificaat. 

 

6. Rondvraag 

Ton vindt het jammer dat we niet digitaal hebben kunnen vergaderen. Hij had graag de 

werking willen testen en daarmee ook de toekomstmogelijkheden ingeval van contact met 

cliënten.  De mogelijkheid zullen we - op termijn - zeker gaan onderzoeken.  

Er komen weinig reacties vanuit de achterban. We hebben geen idee waarom de feedback zo 

summier is.  

Is er vanuit Evean voorlichting gegeven mbt Corona? 

Komen er binnenkort weer cursussen of opleidingen voor onze vrijwilligers. 

Ton wordt bij WonenPlus geïntroduceerd als nieuw lid van de Adviesraad en zal binnenkort nog 

aan het bestuur voorgesteld dienen te worden. 

Vooralsnog mogen er tot nader order - los van personeel - niet meer dan dertig personen in de 

Alkenhorst toegelaten worden.  

RV; Is er een mogelijkheid dat vrijwilligers op Corona getest kunnen worden, waarmee contact 

met hun cliënten gewaarborgd is. 

Nieuwe lijst van mailadressen van de Adviesraad verzorgen. 

 

Volgende vergadering: 

 

Maandag 20 juli a.s. om 10.00 in de Alkenhorst. 

 

  

 

 

 

 


