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Jeugdgezondheidszorg (JGZ) De JGZ bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid, groei en
ontwikkeling van alle kinderen. Het JGZ-team bestaat onder andere uit
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes. Zij volgen de
lichamelijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van alle
kinderen en zijn ‘de specialist van het gezonde kind’. Kinderen worden op
gezette momenten uitgenodigd voor een onderzoek bij de JGZ. De JGZ
werkt nauw samen met peuterspeelzalen, voorschoolse voorzieningen en
het onderwijs. Jongeren kunnen op JouwGGD.nl betrouwbare informatie
vinden over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en
drugs. Ook kunnen jongeren op de website (anoniem) chatten en mailen
met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Prenataal 
Advies om gezonde keuzes te maken tijdens de zwangerschap, 
voorbereiding op de bevalling en het aanstaande ouderschap. Fit en 
gezond blijven tijdens de zwangerschap. Wat staat de zwangere en 
aanstaande ouder te wachten als de bevalling begint en als de baby 
er is. GGD HN organiseert informatieavonden over bevalling en 
borstvoeding. 
GGD heeft een ruim cursusaanbod voor toekomstige ouders, 
zie www.ggdhollandsnoorden.nl/cursussen-en-bijeenkomsten.aspx

12- (0-12 jaar)
0-1 jaar: 9 contacten 
Peuter 1-4 jaar: 4 contacten 
Schoolkind: 4-12 jaar 3 contacten 
incl. vaccinaties en alle vragen over ontwikkeling en opvoeding, zoals 
slapen, eten, zindelijk worden, omgaan met driftbuien, grenzen stellen.

12+ (12-18 jaar)
12-18 jaar: 2 contacten: groep 7 (10/11 jaar). In de tweede van het 
VO is er een aanbod voor een contactmoment. 
Deelname JGZ aan ondersteuningsnetwerk school
Vragen over ontwikkeling en opvoeding, zoals seksuele opvoeding/
voorlichting, gebruik alcohol, drugs, roken. Gezonde School items 
zoals social media, pesten, suïcide, gezonde voeding

0-18 jaar Speciaal onderwijs
Contacten afhankelijk van de levensfase van de jeugdige, proactief en 
in overleg met de ouder of jongere + deelname JGZ aan 
ondersteuningsnetwerk SO

JGZ team Hollands Kroon 
locatie Anna Paulowna
Jgzannapaulowna@ggdhn.nl
088 - 012 52 27

JGZ team Hollands kroon 
locatie Middenmeer
Jgzmiddenmeer@ggdhn.nl
088 - 012 52 15

JGZ team Hollands kroon 
locatie Niedorp
Jgzniedorp@ggdhn.nl
088 - 012 51 86 / 088 - 012 52 93

Voorzieningen Omschrijving

GGD Hollands Noorden
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GGD Hollands Noorden

Casusregie Het coördineren van zorgverlening rondom een jeugdige en/of gezin, 
zodat er een effectieve, efficiënte en gezamenlijke aanpak van zorg 
ontstaat. De zorgcoördinatie wordt ingezet als er meerdere professionals 
bij een gezin betrokken zijn en als het gezin zelf niet bij machte is om de 
zorg op elkaar af te stemmen. 

Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 23 jaar, 
waar sprake is van (enkelvoudige of meervoudige) problemen op 
het gebied van opvoeding, ontwikkeling, gezondheid en veiligheid 
van kinderen.

JGZ team Hollands Kroon
locatie Anna Paulowna
jgzannapaulowna@ggdhn.nl
088 - 012 52 27

JGZ team Hollands Kroon
locatie Middenmeer
jgzmiddenmeer@ggdhn.nl
088 - 012 52 15 

JGZ team Hollands Kroon
locatie Niedorp
jgzniedorp@ggdhn.nl
088 - 012 51 86 / 088 - 012 52 93

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) De GGD verzorgt de juiste toeleiding van kinderen naar VVE, dat wordt 
georganiseerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen. 
Bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten 
inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen.

Peuters en kleuters (kinderen van 1-6 jaar) 
met een taalachterstand. 

Christel Spierings
jeugdverpleegkundige JGZ
locatie Anna Paulowna
088 - 012 52 37
cspierings@ggdhn.nl

Home-Start Opvoedondersteuning thuis aan gezinnen met kinderen tot 17 jaar.
De ondersteuning wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers.

Voor gezinnen met kinderen vanaf 28 weken zwangerschap 
tot en met 17 jaar. 

Jose Blom 
Coördinator Home-Start
JBlom@ggdhn.nl
06 - 13 12 33 33

Voorzieningen Omschrijving
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Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

GGZ Inloop

(bij dagactiviteiten-

centra in Schagen 

en Den Helder)

Het doel is het bieden van een 

vangnet, lotgenoten- en 

buurtcontact. Op beide locaties 

kunnen GGZ-cliënten met 

ondersteuning van ervarings-

werkers, in dienst van GGZ 

Noord-Holland Noord, werken 

aan hun herstel d.m.v. cursussen 

en trainingen.

Deelnemers aan de inloop 

zijn mensen die in 

behandeling zijn (geweest) bij 

GGZ of één van de FACT-

teams. Deelnemers hebben 

ernstig psychiatrische 

klachten, soms met 

verslaving. Vaak is er sprake 

van een beperkt sociaal 

netwerk, weinig dagstructuur 

en een beperkt functioneren.

Karin van der Voort

Teamleider GGZ NHN 

06 - 10 96 19 21

c.vandervoort@ggz-nhn.nl

Inloop AC Den Helder

Weststraat 73 

1781 BW Den Helder 

072 - 535 77 12 

Inloop AC Schagen

Witte paal 34

1742 NL Schagen 

0224 - 21 72 96

Familie-

vertrouwens-

persoon GGZ

De familievertrouwenspersoon 

biedt een luisterend oor, wijst de 

weg in de GGZ, biedt begeleiding, 

denkt mee in geval van 

zorgmijding en bemiddelt in geval 

van klachten.

Voor familie en naastbetrokkenen 

van mensen met psychiatrische 

klachten, wel of niet in zorg bij de 

GGZ. 

Familievertrouwenspersoon is:

Ellen de Leijer

e.deleijer@ggz-nhn.nl

06 - 51 63 97 37

Bereikbaar maandag t/m donderdag

GGDGGZ Noord-Holland Noord
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Humanitas

Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Vriendschappelijk 

huisbezoek

Vrijwilligers van Humanitas brengen 

wekelijks bezoek aan inwoners die 

behoefte hebben aan gezelschap, 

een luisterend oor en om er samen 

op uit te gaan voor een activiteit of 

om andere inwoners te ontmoeten. 

Daarnaast zijn er vrijwilligers die 

partners of familieleden van 

mantelzorgers ondersteunen. De 

ondersteuning is gemiddeld een 

dagdeel per week, gedurende circa 

een jaar. 

Inwoners (uit alle kernen) die 

zelfstandig wonen en weinig 

sociale contacten hebben en/of 

zich eenzaam voelen en behoefte 

hebben aan een maatje. 

Bijvoorbeeld:

•  inwoners met een licht

verstandelijke beperking

•  hulpbehoevende of eenzame

ouderen

•  chronisch zieke inwoners

•  partners of familieleden van

mantelzorgers

•  Mensen met een psychische

kwetsbaarheid

Coördinator 
Lori Weber
Coördinator 
06 - 538 227 15
l.weber@humanitas.nl 

Coördinator
Irene Ruiter
vhb.kopnh@humanitas.nl
06 - 10 70 58 24

Voorleesproject Vrijwilligers lezen kinderen op 

spelenderwijs thuis voor uit 

kinderboeken, om ze Nederlands te 

leren. Ook begeleiden zij ouders om 

dit samen met hun kind te gaan doen. 

Het is de bedoeling dat zij het 

voorlezen uiteindelijk overnemen. 

Het is een project van 20 weken.

Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot en 

met 12 jaar. Het gaat om kinderen die 

nog niet goed Nederlands spreken. 

Soms omdat de taal nieuw voor ze is 

en soms omdat ze gewoon nog 

weinig Nederlands hebben gesproken.

Daniek Peereboom

voorlees.kopnh@humanitas.nl

06 - 10 94 73 30
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Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Jongerenwerk Begeleiding en coaching één op één:
Samen met jongeren pakt LINK 
enkelvoudige problemen en/of  
wensen aan. 
Openbare orde en veiligheid: LINK 
bemiddelt om overlastsituaties met 
jongeren te voorkomen of zo snel 
mogelijk te de-escaleren. Er worden 
afspraken gemaakt tussen betrokkenen 
met als doel naast elkaar te kunnen 
leven, zonder dat daarbij overlast wordt 
ervaren. LINK werkt hierin samen met 
de politie en de afdeling OOV van de 
Gemeente Hollands Kroon.  
Kamers met kansen: Link biedt 
jongeren een traject om zelfstandig te 
leren wonen. De doelgroep hiervoor 
wordt gevormd door jongeren, waarbij 
de thuissituatie maakt dat ze vervroegd 
uitvliegen, maar eigenlijk nog niet 
zelfstandig genoeg zijn om een eigen 
huishouding te voeren. 
Projecten: Link helpt jongeren bij het 
realiseren van hun ideeën. Wanneer 
jongeren zich met een initiatief melden, 
wijst Link de weg om dit samen met 
hen op poten te zetten.

Jongeren van 12 t/m 25 jaar (in de 
breedste zin van behoefte), hun 
opvoeders en leefomgeving, 
(keten-)partners en partijen die 
iets voor jongeren betekenen. 
Bijzondere aandacht is er voor 
kwetsbare jongeren, jonge 
mantelzorgers en jongeren die 
iets voor andere jongeren of 
ouderen willen betekenen.

LINK Projecten
”Partner in Maatschappelijke 
Projecten”

Postadres:
Het zakenstation
Stationplein 99, unit 131
1703 WE Heerhugowaard
06 - 33 20 31 57
info@linkprojecten.nl

GGDLINK
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Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Opleiden en 

bijscholen 

van Vrijwillig 

Onafhankelijke 

Adviseurs (VOA’s)

De Vrijwillig Onafhankelijke Adviseurs 
(VOA's) zijn (cliënt)ondersteuner en 
vraagbaak en werken als tussen-
persoon bij het verkrijgen van 
(informatie over) regelingen en 
voorzieningen om zelfredzamer te 
blijven. VOA's kunnen op verzoek van 
een inwoner ondersteuning bieden. 
Ze hebben kennis op gebied van 
wonen, welzijn, zorg, inkomen en 
recht. In de hele regio zijn er ook 
maandelijkse VOA spreekuren. Tijdens 
deze spreekuren kunnen inwoners 
binnen lopen om hun vraag te stellen.

Kwetsbare inwoners 
(45+) die zelfstandig 
wonen, waaronder 
ouderen, chronisch 
zieken, gehandicapten 
en inwoners met een 
GGZ problematiek, 
maar ook 
mantelzorgers. 

Aanmelden van inwoners 
voor ondersteuning van de 
VOA’s kan via: 
Marika de Jager
m.dejager@wonenpluswelzijn.nl
0224 - 27 31 40
06 - 46 06 63 17

LSBO ( Lokale Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen) 
i.s.m. Wonen Plus Welzijn
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Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Ondersteuning en 

begeleiding van 

mantelzorgers

Het Mantelzorgcentrum biedt 
mantelzorgers in Hollands Kroon 
informatie, educatie, praktische en 
begeleidende ondersteuning aan. 
Zo kunnen mantelzorgers bij het 
Mantelzorgcentrum hun persoonlijke 
verhaal kwijt, dat kan in een persoonlijk 
gesprek of in een groep. Ook bieden 
de mantelzorgmakelaars van het 
Mantelzorgcentrum praktische 
ondersteuning aan, zoals het 
overnemen van regeltaken rondom 
de zorg en het wegwijs maken in de 
zorg. Daarnaast is er onder begeleiding 
van een Consulent mantelzorg een 
ontmoetingsgroep waarbij 
mantelzorgers tips en ervaringen met 
elkaar uitwisselen. Als waardering 
ontvangen mantelzorgers ieder jaar 
een bon en wordt er “de dag van de 
Mantelzorg” georganiseerd. 

Alle mantelzorgers in alle kernen 
van Hollands Kroon. Specifieke 
aandacht is er voor jonge 
mantelzorgers i.s.m. LINK 
jongerenwerk.

Overzicht van alle activiteiten 
van het Mantelzorgcentrum is 
te vinden op: 
www.mantelzorgcentrum.nl

Contact met de 
Mantelzorgmakelaar kan via: 
info@mantelzorgcentrum.nl 
of 0224 - 74 50 59

Mantelzorgcentrum
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Bekijk op www.wonenpluswelzijn.nl de 

Doet & Ontmoet locaties in Hollands Kroon

Contactgegevens 

Susan Tijm

s.tijm@wonenpluswelzijn.nl

T: 0224 - 27 31 40

M. 06 - 29 42 43 75

Wonen Plus Welzijn 

T: 0224 - 27 31 40

www.wonenpluswelzijn.nl

Doet & Ontmoet
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Doet & Ontmoet is een samenwerking 
tussen Woonzorggroep Samen en Wonen Plus Welzijn.

Doet & Ontmoet: Ontmoet elkaar in Hollands Kroon
Doet & Ontmoet is een open inloop waar iedereen (dus alle leeftijden) terecht kan voor een praatje, een kopje koffie en om een leuke 

middag te hebben, want dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel heel belangrijk in het welbevinden. Er is genoeg te doen, 

een ieder kiest zelf voor een spel, om iets creatiefs te doen of wat je maar wilt. Samen wordt de middag vormgegeven en initiatieven 

van de bezoekers zijn welkom. Ook worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn er inloop spreekuren van 

Incluzio en Wooncompagnie.

Uitspraken van onze bezoekers: 

“ Af en toe ga ik naar Doet & Ontmoet, het is er altijd gezellig 

en ik tref er andere mensen, zo spreek ik nog eens iemand.”

“ Ik kom iedere week bij Doet & Ontmoet, 

ik hou van spelletjes en er is altijd wel 

iemand die met mij een spel wil spelen.”

“ Bij Doet & Ontmoet heb ik iemand leren 

kennen, we gaan nu in het weekend 

samen op pad naar concerten.”



Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

School 

Maatschappelijk 

Werk - Voortgezet 

Onderwijs

Het Schoolmaatschappelijk werk biedt 
zowel preventieve als specialistische 
hulp bij vragen van jongeren op het 
gebied van ontwikkeling en opvoeding. 
De hulp varieert van een aantal 
gesprekken met ouders en leerlingen 
tot intensievere hulp, afhankelijk van 
de vraag. De schoolmaatschappelijk 
werker kan ook besluiten te verwijzen 
naar de specialistische zorg.

Alle leerlingen, die een school 
voor voortgezet onderwijs 
bezoeken in de regio Kop van 
Noord-Holland. Het SMW is 
bedoeld voor jongeren, die te 
kampen hebben met vragen en 
problemen die binnen de 
aanwezige schoolzorg structuur 
niet (volledig) kunnen worden 
opgelost of beantwoord.

Rebecca Weij
06 - 50 06 44 41 
rebecca.weij@parlan.nl
Locaties Regius- en
Clusiuscollege Schagen

Anna Dekker
06 - 52 71 45 21
Anna.dekker@parlan.nl
Locatie RSG Wiringherlant 
Wieringerwerf

Saskia van Baal
06 - 46 03 53 47
Saskia.van.baal@parlan.nl
Locatie Scholen aan 
Zee Den Helder

14
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Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Herstelonder-

steuning door

ervarings-

deskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn mensen met 
een psychische kwetsbaarheid die een 
herstelproces hebben doorgemaakt en 
die bekwaam zijn om anderen met een 
psychische kwetsbaarheid te 
ondersteunen bij hun herstel. 
Het team van ervaringsdeskundigen 
in Hollands Kroon richt zich op:
•  Individuele herstelondersteuning in

korte of intensievere trajecten.
•  Herstelondersteuning en activering in

groepsverband in de vorm van een
zelfhulpgroep, een herstelcursus of
een themabijeenkomst.

•  Contact maken met mensen die
geïsoleerd raken, overlast veroorzaken,
zichzelf verwaarlozen of zich verward
gedragen.

•  Adviseren van wijkteams en
beroepskrachten over
herstelondersteuning door
ervaringsdeskundigen.

Inwoners van Hollands 
Kroon met een 
psychische kwets baar-
heid; mensen met 
psychosociale 
problemen, een 
psychiatrische en/of 
verslavingsachtergrond. 

Marion de Haan
m.d.haan@rcodehoofdzaak.org
06 - 45 35 80 31

RCO de Hoofdzaak
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St. Diaconie de Ark - Arker Boetje

Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Ondersteuning 

aan mensen die 

minimaal te 

besteden hebben

Vanuit het Arker Boetje in 

Middenmeer worden mensen,  

die onder of net boven de 

armoede grens leven, onder-

steund. Na een oriënterend 

gesprek, wordt er gekeken hoe 

het Arker Boetje hulp kan bieden.   

Dit kan de verkoop van kleding 

en aanverwante artikelen (voor 

1 euro per stuk) zijn, maar 

ook het organiseren van 

speelgoedbeurzen, inloop-

spreekuren en verwendagen doet 

het Arker Boetje. Ze zijn een 

sociale ontmoetingsplek en 

werken nauw samen met 

maatschappelijke organisaties en 

kerken. 

Inwoners aan de rand van de 

samenleving die minimaal te 

besteden hebben. 

Kijk voor alle activiteiten 
op www.stichtingdiaconiedeark.nl

Anja de Jong - Kempeneers
coördinator
info@stichtingdiaconiedeark.nl
06 - 39 23 03 64
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Voorzieningen Omschrijving Doelgroep Contact

Makelaar van

informele 

zorgvragen

Stichting Present matcht 
vrijwilligers aan inwoners en 
situatie’s waar direct hulp nodig 
is d.m.v. het uitvoeren van 
praktische of sociale projecten. 
Bijvoorbeeld: 
•  Opknappen van verwilderde

tuinen.
•  Helpen bij verhuizingen.
•  Dagje uit met bewoners van

een zorginstelling.
•  Schoonmaken en opruimen.
•  Schilderen van een

verwaarloosde woning.
•  Koken en spelletjes doen

voor bijv. vluchtelingen en
statushouders.

•  Verwendag voor een bepaalde
doelgroep.

Stichting Present is geen 
hulpverlener, maar is altijd ter 
aanvulling of ondersteuning van 
de professionele zorg.

Inwoners komen in 
aanmerking als zij voldoen 
aan de volgende criteria:
•  Je cliënt heeft

onvoldoende financiële
middelen, netwerk en/of
gezondheid om het werk
zelf uit te voeren.

•  Je cliënt is inwoner van
Hollands Kroon.

•  Je cliënt is bereid om op
de dag van het project
(naar kunnen) aanwezig
te zijn en mee te doen.

•  Ontmoeting (tussen
cliënt en vrijwilliger) is
wezenlijk onderdeel van
het project.

Anja de Jong-Kempeneers
Coördinator
anja.kempeneers@presenthollandskroon.nl 
info@presenthollandskroon.nl
06 - 37 27 89 21
www.stichtingpresent.nl/hollandskroon

St. Present
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Preventieve activiteiten Breed assortiment van services, bijeenkomsten en activiteiten, verspreid over de kernen van 
Hollands Kroon. O.a.: het matchen van vrijwilligers aan inwoners op gebied van klussen in 
en om huis, administratie, boodschappen en vervoer. Het ondersteunen van de VOA’s 
(Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs). Het organiseren van een maaltijdservice, ondersteuning 
bij het leren van de Nederlandse taal en het oppakken van Burgerinitiatieven. Doel van alle 
inzet is het vroegtijdig signaleren van knelpunten en vragen van zelfstandig wonende 
inwoners en matchen aan vrijwilligers die hierin ondersteuning kunnen bieden. Of een 
collectieve oplossing zoeken in de vorm van themabijeenkomsten en cursussen. 

Kwetsbare inwoners die zelfstandig wonen, 
waaronder ouderen, chronisch zieken, 
gehandicapten en inwoners met een GGZ 
problematiek, maar ook mantelzorgers. 

Het totaaloverzicht van activiteiten is te vinden 
op de website: www.wonenpluswelzijn.nl

Hollands Kroon breed
Marika de Jager 
m.dejager@wonenpluswelzijn.nl
0224 - 273140 en 06 - 25475327

Anna Paulowna
Tessa Vriend
t.vriend-buis@wonenpluswelzijn.nl
0224 - 273140 en 06 - 15605170

Oud-Wieringermeer
Susan Tijm
s.tijm@wonenpluswelzijn.nl
0224 - 273140 en 06 - 29424375

Servicepunten In de regio’s van de vier oud-gemeenten zijn 4 lokale, laagdrempelige servicepunten 
ingericht. De servicepunten bevinden zich in Nieuwe Niedorp, Anna Paulowna, 
Wieringerwerf en Hippolytushoef. De servicepunten worden bemand door een vast team 
van vrijwillige medewerkers op alle werkdagen van 9.00-12.00 uur. Tijdens de 
openingstijden kunnen bewoners terecht voor informatie, advies en doorverwijzing op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Abonnees van het thuisabonnement kunnen diverse 
klussen aanvragen. Ook voor het aanvragen of het doorgeven van een wijziging over een 
maaltijd kan men hier terecht. 

Servicepunt Anna Paulowna
Keijzershoff
Vreedenhoff 64, 1761 BR Anna Paulowna
0223 - 53 58 26
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Nieuwe Niedorp
Woonzorgcomplex Trambaan
Wijksteunpunt De Koppeling
Watersnip 72, 1733 BG Nieuwe Niedorp
0224 - 54 26 60
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
niedorp@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Hippolytushoef
Parkzicht
Parkzicht 11, 1777 BC Hippolytushoef
0227 - 59 15 70
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
wieringen@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Wieringerwerf
Cultuurschuur
Loggersplein 1, 1771 CE Wieringerwerf
0227 - 60 00 79
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
wieringermeer@wonenpluswelzijn.nl

Voorzieningen Omschrijving

Wonen Plus Welzijn
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Preventieve activiteiten Breed assortiment van services, bijeenkomsten en activiteiten, verspreid over de kernen van 
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Hollands Kroon breed
Marika de Jager 
m.dejager@wonenpluswelzijn.nl
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Wieringerwerf en Hippolytushoef. De servicepunten worden bemand door een vast team 
van vrijwillige medewerkers op alle werkdagen van 9.00-12.00 uur. Tijdens de 
openingstijden kunnen bewoners terecht voor informatie, advies en doorverwijzing op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. Abonnees van het thuisabonnement kunnen diverse 
klussen aanvragen. Ook voor het aanvragen of het doorgeven van een wijziging over een 
maaltijd kan men hier terecht. 

Servicepunt Anna Paulowna
Keijzershoff
Vreedenhoff 64, 1761 BR Anna Paulowna
0223 - 53 58 26
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
annapaulowna@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Nieuwe Niedorp
Woonzorgcomplex Trambaan
Wijksteunpunt De Koppeling
Watersnip 72, 1733 BG Nieuwe Niedorp
0224 - 54 26 60
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
niedorp@wonenpluswelzijn.nl

Servicepunt Hippolytushoef
Parkzicht
Parkzicht 11, 1777 BC Hippolytushoef
0227 - 59 15 70
Bereikbaar: ma t/m vrij 9:00 - 12:00 uur
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Doelgroep Contact



Vrijwilligerspunt 

Noordkopvoorelkaar

Bij het Vrijwilligerspunt werken vrijwilligers die persoonlijke 
ondersteuning verzorgen aan vrijwilligers, particulieren en 
organisaties die hulp vragen en hulp aanbieden. Men krijgt er 
informatie over de vacatures en inhoud van vrijwilligerswerk en hulp 
bij het aanbieden van vrijwilligerswerk op de website 
Noordkopvoorelkaar.nl. (Het Vrijwilligerspunt wordt gesubsidieerd 
door gemeenten.)

Organisaties, vrijwilligers en inwoners uit 
de hele regio Kop Noord-Holland, die 
vraag en aanbod hebben op gebied van 
zorg en welzijn. 

0224 - 29 10 42 en info@noordkopvoorelkaar.nl
Het is ook mogelijk om een afspraak bij een inwoner thuis te maken 
of op een Servicepunt van Wonen Plus Welzijn.

Website www.

noordkopvoorelkaar.nl 

Digitaal platform waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij 
elkaar komen. Daarnaast worden cursussen voor organisaties, 
vrijwilligers én mantelzorgers aangeboden.

Organisaties, vrijwilligers en inwoners uit 
de hele regio Kop Noord-Holland, die 
vraag en aanbod hebben op gebied van 
zorg en welzijn. 

Voor ondersteuning en vragen over deze website kan het
Vrijwilligerspunt benaderd worden. Via 0224 - 29 10 42
info@noordkopvoorelkaar.nl en www.noordkopvoorelkaar.nl

Adminstratieve 

ondersteuners

Vrijwilligers ondersteunen bij de administratie, werkzaamheden zijn 
oa.: administratie ordenen, toeslagen aanvragen, inzicht geven in en 
overzicht maken van inkomsten en uitgaven.

Voor iedereen die grip op financiën kwijt 
dreigt te raken of kwijt is.

Marika de Jager, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl, 
0224 - 273140.

Werkleerbedrijf de 

Factorie 

Ondersteuning op weg naar (vrijwilligers)werk. Kandidaten kunnen 
met ondersteuning op maat werkervaring op doen binnen alle 
diensten van WPW.

Voor een ieder die ondersteuning nodig 
heeft bij het op weg gaan naar 
(vrijwilligers)werk.

Corry Leijen, c.leijen@wonenpluswelzijn.nl, 
0224 - 273140 en 06 - 4606 6323

Voorzieningen Omschrijving

Wonen Plus Welzijn
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Vrijwilligerspunt 

Noordkopvoorelkaar

Bij het Vrijwilligerspunt werken vrijwilligers die persoonlijke 
ondersteuning verzorgen aan vrijwilligers, particulieren en 
organisaties die hulp vragen en hulp aanbieden. Men krijgt er 
informatie over de vacatures en inhoud van vrijwilligerswerk en hulp 
bij het aanbieden van vrijwilligerswerk op de website 
Noordkopvoorelkaar.nl. (Het Vrijwilligerspunt wordt gesubsidieerd 
door gemeenten.)

Organisaties, vrijwilligers en inwoners uit 
de hele regio Kop Noord-Holland, die 
vraag en aanbod hebben op gebied van 
zorg en welzijn. 

0224 - 29 10 42 en info@noordkopvoorelkaar.nl
Het is ook mogelijk om een afspraak bij een inwoner thuis te maken 
of op een Servicepunt van Wonen Plus Welzijn.

Website www.

noordkopvoorelkaar.nl 

Digitaal platform waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij 
elkaar komen. Daarnaast worden cursussen voor organisaties, 
vrijwilligers én mantelzorgers aangeboden.
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vraag en aanbod hebben op gebied van 
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Voor ondersteuning en vragen over deze website kan het
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info@noordkopvoorelkaar.nl en www.noordkopvoorelkaar.nl

Adminstratieve 

ondersteuners

Vrijwilligers ondersteunen bij de administratie, werkzaamheden zijn 
oa.: administratie ordenen, toeslagen aanvragen, inzicht geven in en 
overzicht maken van inkomsten en uitgaven.

Voor iedereen die grip op financiën kwijt 
dreigt te raken of kwijt is.

Marika de Jager, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl, 
0224 - 273140.

Werkleerbedrijf de 

Factorie 

Ondersteuning op weg naar (vrijwilligers)werk. Kandidaten kunnen 
met ondersteuning op maat werkervaring op doen binnen alle 
diensten van WPW.

Voor een ieder die ondersteuning nodig 
heeft bij het op weg gaan naar 
(vrijwilligers)werk.

Corry Leijen, c.leijen@wonenpluswelzijn.nl, 
0224 - 273140 en 06 - 4606 6323

Doelgroep Contact
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Doel van het contact

Algemene toegang tot  

wijkteams Incluzio Hollands Kroon

Voor het aanmelden van inwoners voor een keukentafelgesprek en/of maatwerk 
voorzieningen Wmo en Jeugdwet. 

Klant Contact Centrum (KCC) 088 - 321 50 00 www.hollandskroon.nl

Bureaudienst Incluzio Hollands Kroon De bureaudienst bestaat uit wijkteammedewerkers die telefonisch bereikbaar zijn 
voor vragen van ketenpartners en inwoners. Voor inwoners bereikbaar via het 
algemene nummer.

Jeugd 085 - 016 05 02 BureaudienstJeugd@hollandskroon.nl

Wmo 085 - 016 05 02 BureaudienstWMO@hollandskroon.nl

Klachtenfunctionaris 

Incluzio Hollands Kroon

Voor het melden van klachten en complimenten over bejegening en functioneren 
van de wijkteams van Incluzio Hollands Kroon. Ook voor het opvragen van 
contactgegevens van de onafhankelijke, externe klachtenbemiddelaars. 

085 - 016 05 02 klachtenfunctionarishollandskroon@incluzio.nl

Algemeen  

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon heeft vier wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit professionele 
medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de voorliggende voorzieningen.  
De wijkteams werken nauw samen met alle zorgaanbieders in de gemeente.  
De wijkteams zijn er voor alle inwoners van Hollands Kroon, van jong tot oud.

Kantoor Incluzio Hollands Kroon 
bevindt zich op: Westrak 208, 
1771 SV Wieringerwerf.
(N.B. dit is geen bezoek locatie 
voor inwoners)

085 - 016 05 02 hollandskroon@incluzio.nl 
www.incluzio.nl

Afdeling Doel van het contact

Contact met Incluzio Hollands Kroon
Wijkteams Jeugd en Wmo



Algemene toegang tot 

wijkteams Incluzio Hollands Kroon

Voor het aanmelden van inwoners voor een keukentafelgesprek en/of maatwerk 
voorzieningen Wmo en Jeugdwet. 

Klant Contact Centrum (KCC) 088 - 321 50 00 www.hollandskroon.nl

Bureaudienst Incluzio Hollands Kroon De bureaudienst bestaat uit wijkteammedewerkers die telefonisch bereikbaar zijn 
voor vragen van ketenpartners en inwoners. Voor inwoners bereikbaar via het 
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Jeugd 085 - 016 05 02 BureaudienstJeugd@hollandskroon.nl
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van de wijkteams van Incluzio Hollands Kroon. Ook voor het opvragen van 
contactgegevens van de onafhankelijke, externe klachtenbemiddelaars. 

085 - 016 05 02 klachtenfunctionarishollandskroon@incluzio.nl

Algemeen 

Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon heeft vier wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit professionele 
medewerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de voorliggende voorzieningen. 
De wijkteams werken nauw samen met alle zorgaanbieders in de gemeente. 
De wijkteams zijn er voor alle inwoners van Hollands Kroon, van jong tot oud.

Kantoor Incluzio Hollands Kroon 
bevindt zich op: Westrak 208, 
1771 SV Wieringerwerf.
(N.B. dit is geen bezoek locatie 
voor inwoners)

085 - 016 05 02 hollandskroon@incluzio.nl 
www.incluzio.nl

Contactpersoon Telefoon Email / website
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Wijkteam 

Schulddienstverlening

Iedere inwoner van Hollands Kroon kan bij de gemeente terecht met vragen of problemen
over zijn of haar financiën. Het wijkteam Schulddienstverlening ondersteunt inwoners bij
het opzetten van kleine betalingsregelingen voor bijvoorbeeld een huur- of hypotheek-
achterstand, geeft budgetcoaching en budgetcursussen en zet een schuldbemiddeling op. 
Het is belangrijk dat inwoners met de kleinste problemen weten dat ze bij dit team terecht 
kunnen. Dus komt u inwoners tegen met financiële problemen, klein of groot? Stuur ze naar 
hen door. Mochten er twijfels zijn over de aanmelding en wilt u van te voren even afstemmen, 
dan kunt u contact opnemen met één van de consulenten. Er kunnen geen aanmeldingen 
gedaan worden rechtstreeks bij de consulenten, de telefoonnummers zijn alleen voor 
afstemming.

Algemene toegang  

Zuid/West
Marjolein Lakeman Marjolein  
Yvette Kruijer
Rianda Kelder

Noord/Oost
Anouk Teerink
Meike van Sant
Sylvia de Jong
Peter Hoorn

088 - 321 50 00  

088 - 321 5873   
088 - 321 5797
088 - 321 5881

088 - 321 5881
088 - 321 5853
088 - 321 5874
088 - 321 5444

www.hollandskroon.nl/wijkteam

marjolein.lakeman@wijkteam-hollandskroon.nl 
Yvette.Kruijer@wijkteam-hollandskroon.nl
Rianda.Kelder@wijkteam-hollandskroon.nl

anouk.teerink@wijkteam-hollandskroon.nl
Meike.vantsant@hollandskroon.nl
Sylvia.dejong@wijkteam-hollandskroon.nl
Peter.Hoorn@wijkteam-hollandskroon.nl

Wijkteam Uitstroom en 

Participatie

Het wijkteam Uitstroom en Participatie activeert inwoners met een uitkering op grond van de 
participatiewet, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van netwerken in de omgeving en van (in)formele organisaties. Het wijkteam bepaalt 
of inwoners een tegenprestatie kunnen doen. Dat wil zeggen dat mensen iets terugdoen voor 
de maatschappij voor het ontvangen van de uitkering. Dit varieert van particuliere hulp tot 
hulp via een vrijwilligersorganisatie. Ook inwoners zónder uitkering kunnen informatie en 
advies vragen bij het wijkteam als zij sociaal actief willen zijn. Participatie is niet mogelijk bij 
commerciële organisaties. De consulenten van Uitstroom en Participatie werken wijkgericht. 
Voor afstemming en informatie kunt u hen direct bereiken.

Zuid/West
Badra Marzak 
Julia van Hien 

Noord/Oost
Hilda Smits 
Mirte Kruijswijk

088 - 321 53 84
088 - 321 53 66

088 - 321 58 15
088 - 321 57 84

badra.marzak@wijkteam-hollandskroon.nl 
julia.vanhien@wijkteam-hollandskroon.nl 

hilda.smits@wijkteam-hollandskroon.nl 
mirte.kruijswijk@wijkteam-hollandskroon.nl

Contact met gemeente Hollands Kroon

Afdeling Doel van het contact



Wijkteam 

Schulddienstverlening

Iedere inwoner van Hollands Kroon kan bij de gemeente terecht met vragen of problemen
over zijn of haar financiën. Het wijkteam Schulddienstverlening ondersteunt inwoners bij
het opzetten van kleine betalingsregelingen voor bijvoorbeeld een huur- of hypotheek-
achterstand, geeft budgetcoaching en budgetcursussen en zet een schuldbemiddeling op. 
Het is belangrijk dat inwoners met de kleinste problemen weten dat ze bij dit team terecht 
kunnen. Dus komt u inwoners tegen met financiële problemen, klein of groot? Stuur ze naar 
hen door. Mochten er twijfels zijn over de aanmelding en wilt u van te voren even afstemmen, 
dan kunt u contact opnemen met één van de consulenten. Er kunnen geen aanmeldingen 
gedaan worden rechtstreeks bij de consulenten, de telefoonnummers zijn alleen voor 
afstemming.

Algemene toegang  
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Anouk Teerink
Meike van Sant
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Peter Hoorn
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Wijkteam Uitstroom en 

Participatie

Het wijkteam Uitstroom en Participatie activeert inwoners met een uitkering op grond van de 
participatiewet, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van netwerken in de omgeving en van (in)formele organisaties. Het wijkteam bepaalt 
of inwoners een tegenprestatie kunnen doen. Dat wil zeggen dat mensen iets terugdoen voor 
de maatschappij voor het ontvangen van de uitkering. Dit varieert van particuliere hulp tot 
hulp via een vrijwilligersorganisatie. Ook inwoners zónder uitkering kunnen informatie en 
advies vragen bij het wijkteam als zij sociaal actief willen zijn. Participatie is niet mogelijk bij 
commerciële organisaties. De consulenten van Uitstroom en Participatie werken wijkgericht. 
Voor afstemming en informatie kunt u hen direct bereiken.

Zuid/West
Badra Marzak 
Julia van Hien 

Noord/Oost
Hilda Smits 
Mirte Kruijswijk

088 - 321 53 84
088 - 321 53 66

088 - 321 58 15
088 - 321 57 84

badra.marzak@wijkteam-hollandskroon.nl 
julia.vanhien@wijkteam-hollandskroon.nl 

hilda.smits@wijkteam-hollandskroon.nl 
mirte.kruijswijk@wijkteam-hollandskroon.nl

Contactpersoon Telefoon Email / website

Contact met gemeente Hollands Kroon
Wijkteams Schulddienstverlening en Sociale Activering
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Wijkteam Inkomen De Inkomensconsulent behandelt aanvragen van inwoners die een beroep doen op een 
inkomensvoorziening. Hij/zij beoordeelt of aanvragers recht hebben op de gevraagde 
voorziening in het kader van wettelijke regelingen, toetst daarbij aan de bijbehorende 
voorwaarden en rapporteert daarover. De consulenten van het wijkteam Inkomen werken 
wijkgericht. Voor afstemming en informatie kunt u hen direct bereiken.

Noord/Oost
Jolien Kroezen 
Olga Bekkaoui
Mayra Schut 

Zuid/west
Ozgul Yardak 
Buket Ozdemir 
Isa Dekkers

088 - 321 53 63
088 - 321 53 62 
088 - 321 59 01

088 - 321 53 64
088 - 321 53 83
088 - 321 58 65

jolien.kroezen@wijkteam-hollandskroon.nl 
olga.bekkaoui@wijkteam-hollandskroon.nl 
mayra.schut@wijkteam-hollandskroon.nl 

ozgul.yardak@wijkteam-hollandskroon.nl 
buket.ozdemir@wijkteam-hollandskroon.nl 
isadekkers@hollandskroon.nl

Leerplicht De consulenten van leerplicht voeren de leerplichtwet uit. Ze onderzoeken verzuim meldingen 
met als doel terugdringen van ongeoorloofd verlof maar natuurlijk ook het onderzoeken van 
een achterliggende oorzaak. 

Carina Haakman, leerplicht RMC
Ineke Helsdingen, leerplicht MBO 
Karin Unkel, leerplicht BO en VO 
Melanie Aalders, leerplicht RMC 088 - 321 5382

carinahaakman@hollandskroon.nl
inekehelsdingen@hollandskroon.nl
karinunkel@hollandskroon.nl
melanie.aalders@wijkteam-hollandskroon.nl

Contact met gemeente Hollands Kroon

Afdeling Doel van het contact
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met als doel terugdringen van ongeoorloofd verlof maar natuurlijk ook het onderzoeken van 
een achterliggende oorzaak. 

Carina Haakman, leerplicht RMC
Ineke Helsdingen, leerplicht MBO  
Karin Unkel, leerplicht BO en VO 
Melanie Aalders, leerplicht RMC 

carinahaakman@hollandskroon.nl
inekehelsdingen@hollandskroon.nl
karinunkel@hollandskroon.nl
melanie.aalders@wijkteam-hollandskroon.nl

Contactpersoon Telefoon Email / website

Contact met gemeente Hollands Kroon
Wijkteams Schulddienstverlening en Sociale Activering
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Handige sites

www.noordkopvoorelkaar.nl 
Op deze site komt vraag en aanbod over zorg en ondersteuning samen. 
Professionals en vrijwilligers kunnen zich aanbieden en inwoners kunnen 
met hun ondersteuningsvragen terecht. Op deze website heeft u de 
mogelijkheid om zelf op zoek te gaan naar een vrijwilliger of een 
professional. 

www.hulpwijzernoordkop.nl 
Op Hulpwijzer Noordkop kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven 
over wonen, zorg, geld, werk, vervoer en actief zijn. Hulpwijzer Noordkop 
helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie. 

www.deacademievoorjou.nl
De Academie voor jou is de academie die ruimte biedt voor ontwikkeling 
van inwoners van de gemeente Hollands Kroon. Op deze academie vindt 
u een breed aanbod van (veelal gratis) trainingen die u en uw kind kunnen 
helpen bij een hulpvraag die deze veranderende samenleving met zich 
meebrengt. U kunt denken aan het versterken van de zelfredzaamheid, 
weerbaarheidstrainingen voor jong en oud en andere wisselende thema’s.
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Altijd welkom
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Kom gerust eens langs 
Het wijkteam heeft verschillende inloopspreekuren om uw vragen te 
beantwoorden of gewoon om een keer kennis te maken. Kijk op  
www.hollandskroon.nl/inloopspreekuren-wijkteam voor de actuele tijden en 
data van deze inloopspreekuren.

Ook hier kunt u ons vinden

@IncluzioHK

Incluzio Hollands Kroon

facebook.com/IncluzioHK

t    

l

f

https://twitter.com/incluziohk
https://www.linkedin.com/company/incluzio-hollands-kroon-b.v./?originalSubdomain=nl
https://www.facebook.com/IncluzioHK/


Incluzio Hollands Kroon
Westrak 208

1771 SV Wieringerwerf

@ hollandskroon@incluzio.nl

T (085) 01 60 502

Incluzio Hollands Kroon levert zorg en onder

steuning aan iedereen – van jong tot oud   

in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het 

om alle taken in het kader van de Jeugdzorg,  

WMO en voorliggende voorzieningen. De wijkteams 

vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar 

aanwezig in de verschillende kernen en werken 

preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg 

nodig is. Alleen samen kunnen we mensen die het 

lastig hebben zo ondersteunen dat ze naar 

vermogen meekomen in de maatschappij. Het is 

onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon 

een betere kern te maken. En dat doen we door 

een integrale aanpak: alle zorg, sociale 

ondersteuning en dienstverlening organiseren we  

in samenhang en dichtbij inwoners.

www.incluzio.nl

Kijk voor een uitgebreide en algemene sociale kaart op: www.hulpwijzernoordkop.nl


