
Wat is Zorgvoorelkaar.com?
Zorgvoorelkaar.com is een combinatie van Marktplaats.nl en 

Facebook maar dan voor zorg en welzijn. Het is een online 

sociaal netwerk dat zorgvragers, vrijwilligers én zorgaanbie-

ders dichter bij elkaar brengt. Zodoende wordt het makkelij-

ker om de gewenste hulp te vinden en elkaar te helpen. 

De gemeenten Breda, Westland, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo 

en Vught maken succesvol gebruik van Zorgvoorelkaar.com. 

Ook werkt een aantal landelijke organisaties met dit platform, 

waaronder MEE, Rode Kruis, Alzheimer Nederland, Careyn, 

Thebe, Actiz, Humanitas en Agora.

Wat levert het op?

Nieuwe en jongere vrijwilligers

Doordat Zorgvoorelkaar.com via internet een laagdrempelige 

manier biedt om mensen te helpen, spreekt het een nieuwe 

en jongere groep vrijwilligers aan. 40 procent van de vrijwil-

ligers van Zorgvoorelkaar.com is jonger dan 40 jaar. Deze  

nieuwe groep vrijwilligers wordt bereikt door online cam-

pagnes en social media, maar ook door communicatie-inspan-

ningen van de lokale partners. Enkele van hen halen zelfs al 

30-50% van hun nieuwe vrijwilligers via Zorgvoorelkaar.com.

Meer burgerparticipatie

Zorgvoorelkaar.com maakt gebruik van de nieuwste inter-

netfunctionaliteiten om vrijwilligers te werven. Zo maakt de 

website onder meer gebruik van e-matching: vrijwilligers ma-

ken een profiel aan op Zorgvoorelkaar.com en ontvangen au-

tomatisch hulpvragen per e-mail die passen bij hun voorkeu-

ren en locatie. Een andere functionaliteit is de digitale kaart 

waar alle hulpvragen te zien zijn in de wijk. Dit vergroot de 

betrokkenheid tussen buurtbewoners onderling, maar ook 

tussen bewoners en zorgorganisaties in de wijk.

 

Meer zelfredzaamheid

De laagdrempeligheid van de online marktplaats heeft ook 

een positief effect op de zelfredzaamheid. 30 procent van 

Online marktplaats voor 
informele en formele zorg

Een online marktplaats voor informele en formele zorg kan een belangrijke bijdrage 

leveren aan meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Burgers en professionals 

vinden en helpen elkaar zonder tussenkomst van de gemeente. De website  

www.zorgvoorelkaar.com is zo’n marktplaats die op lokaal niveau bijdraagt aan  

de versterking van burgerparticipatie en zelfredzaamheid.
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de hulpvragen wordt direct door particuliere hulpvragers of 

mantelzorgers geplaatst. Daarnaast komt 70 procent van de 

opdrachten binnen via welzijnsorganisaties en mantelzorg-

steunpunten die de bemiddeling begeleiden voor de groep 

kwetsbare mensen.

Versterking van bestaande zorgnetwerken

Bestaande vrijwilligers-, welzijns-, en zorgorganisaties heb-

ben vaak een sterk ‘offline’ netwerk. Ze hebben ook een 

website maar daarmee wordt nog onvoldoende gebruik 

gemaakt van de potentie van het online kanaal. Daarom 

gebruiken deze organisaties Zorgvoorelkaar.com als extra ka-

naal om nieuwe vrijwilligers te vinden en om de matching te 

vergemakkelijken. Uit onderzoek van MOVISIE blijkt dat goe-

de internetondersteuning tot wel 30 procent meer bemidde-

lingen tot gevolg heeft en met minder mankracht. Zorgvoor-

elkaar.com biedt ook de mogelijkheid om het systeem te 

integreren in de bestaande website van de organisaties. 

Lokale samenwerking en communicatie
Het is niet gemakkelijk om voldoende vraag en aanbod te 

realiseren op een online marktplaats. Zorgvoorelkaar.com 

heeft een aanpak ontwikkeld om de marktplaats succesvol 

te lanceren in een gemeente. Deze aanpak is gebaseerd op 

lokale samenwerking en communicatie. De eerste stap is 

draagvlak creëren bij alle relevante organisaties. Vervolgens 

stellen zij gezamenlijk een communicatieplan op inclusief 

online campagnes en inzet van social media. Deze communi-

catie-inspanningen zijn van cruciaal belang voor het succes. 

Een bijkomend voordeel van het samenwerkingsmodel is dat 

de kosten verdeeld worden over de deelnemende organisa-

ties en de gemeente.

Belangrijke rol voor de gemeente
Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uit-

voering van de Wmo en De Kanteling hebben zij een groot 

belang in het beschikbaar maken van instrumenten om zelf-

redzaamheid en burgerparticipatie te vergroten. Uit de pilots 

van Zorgvoorelkaar.com in Breda, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo 

en het Westland is gebleken dat gemeenten een cruciale 

regierol hebben in een succesvolle implementatie van de 

online marktplaats. Enerzijds om de financiering mogelijk te 

maken en anderzijds om organisaties bij elkaar te brengen 

en draagvlak te creëren. Bestaande welzijns- en vrijwilli-

gersorganisaties kunnen namelijk een marktplaats in eerste 

instantie als bedreigend zien en hebben soms een zetje in de 

rug nodig. Ook zorgaanbieders vinden ondersteuning vanuit 

de gemeente belangrijk.

Ons aanbod
Gemeenten die geïnteresseerd zijn in Zorgvoorelkaar.com 

kunnen contact opnemen met Patrick Anthonissen van 

I-nspire (06-27344200, patrick@zorgvoorelkaar.com). Voor 

meer algemene vragen over het werven en vinden van vrij-

willigers en modern vrijwilligersmanagement kunt u contact 

opnemen met Matthijs Terpstra van MOVISIE (030 789 20 61, 

m.terpstra@movisie.nl).

Goed voor Elkaar
Van 2009 tot begin 2013 liep het landelijke project 

‘Goed voor Elkaar’. Het project begeleidde gemeenten 

bij de implementatie van de basisfuncties mantelzorg en 

vrijwilligerswerk. Informatie over Goed voor Elkaar vindt  

u op www.movisie.nl.




