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1. Inleiding
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1.1 Vrijwillige inzet in Ankeveen
Ankeveen is een kleine kern met circa 1.500 inwoners in de gemeente 

Wijdemeren en kent van oudsher een sterke sociale structuur. De 

gemeente wil informele zorg in de kernen stimuleren en ondersteunen 

om zo de zorg beter aan te laten sluiten op de behoeften van bewoners. 

De indruk van de gemeente is: Ankeveners weten zich goed te redden. 

De keerzijde is dat de gemeente weinig inzicht heeft in het Ankeveense 

netwerk van sleutelorganisaties en –personen. Voor een passende 

aansluiting tussen zorgvraag en -aanbod is dat inzicht essentieel. Het 

sociaal netwerk kan namelijk helpen de (zorg)vraag van bewoners beter 

in kaart te brengen en het kan een rol spelen bij versterking van de 

informele zorg. Voor de gemeente én voor de Ankeveners is het daarom 

van belang om meer met elkaar in contact te komen voor verdere 

samenwerking in de toekomst. 

-
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1.2 Vraag van de gemeente en aanpak
Vraag van de gemeente

De gemeente heeft in het deelproject van Welzijn en Zorg voor de kleine kernen1 gekozen voor de focus op Ankeveen, één van de zes kernen van de 

gemeente. Vanwege enerzijds de grote zelfredzaamheid van het dorp en anderzijds het beperkte inzicht van de gemeente in het huidige netwerk. 

Gemeente Wijdemeren wil het volgende verkennen 

met dit deelproject:

•  Hoe ziet het netwerk in Ankeveen op het gebied 

van welzijn en zorg er op hoofdlijnen uit? Wat voor 

initiatieven zijn er al?

•  Wat hebben bewoners nodig om het informele 

zorgnetwerk te versterken? 

Aanpak 

We hebben sleutelfiguren (actieve bewoners en 

professionals) in Ankeveen geïnterviewd over de 

huidige situatie en behoeften rond zorg en welzijn. 

Deze uitkomsten hebben we vervolgens besproken 

met de sleutelfiguren uit het dorp en met de 

gemeente. De volgende vragen stonden centraal: 

•  Wat is een belangrijke prioriteit voor welzijn, zorg? 

•  Wat kunnen bewoners zelf doen en wat hebben  

ze nodig?  

Eén van de ideeën van de sleutelfiguren en 

gemeente was de inzet van een dorpsondersteuner: 

een vrijwilliger uit het dorp die als vraagbaak 

fungeert op gebied van leefbaarheid, welzijn en 

zorg. Hier is het voorstel ontstaan om nadere 

ideeën en ook vragen van bewoners te peilen in een 

informatiebijeenkomst voor Ankeveners. Tijdens 

deze bijeenkomst in Ankeveen, met Betske van 

Henten-Meijer, wethouder Wonen, welzijn en (jeugd)

zorg, zijn tevens het nieuwe sociaal wijkteam en 

de dorpsondersteuner Hennie Dijst voorgesteld. 

De pilot met de dorpsondersteuner is na de 

bijeenkomst gestart en loopt tot en met 2015. Het 

deelproject is gestart in najaar 2014 en in april 2015 

afgerond.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 schetsen we de vraagstukken van de 

Ankeveense sleutelfiguren, zoals benoemd tijdens 

de verkenning van het deelproject. In hoofdstuk 3 

lichten we de pilot met de dorpsondersteuner toe 

en beschrijven we enkele andere voorbeelden van 

dorpsondersteuners in het land. Hoofdstuk 4 bevat 

de conclusies.

Noot 1  Het project maakt deel uit van het bovenregionale project Welzijn en zorg voor de kleine kernen van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Opmeer, Beverwijk, Wormerland, Over-gemeenten en Wijdemeren
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2. Welzijn en zorg in Ankeveen 
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2.1 Introductie Ankeveen
Er zijn in Ankeveen beperkte maar belangrijke voorzieningen met bijbehorend netwerk. Zoals de basisschool met bibliotheek, de Ankeveense Sport 

Vereniging en Bruisend Ankeveen, een initiatief van bewoners voor activiteiten in de kern, vergelijkbaar met Gouda Bruist.

Ankeveen kent een echte dorpssfeer. Als 

voorzieningen onder druk staan dan pakken 

bewoners dit gezamenlijk op: de pinautomaat is 

naar de kroeg verhuisd zodat deze behouden 

kon blijven en verenigingen organiseren allerlei 

activiteiten.

In najaar 2014 is een theater in een voormalig 

kerkgebouw geopend, ontstaan vanuit een 

bewonersinitiatief: De Dillewijn. Dit initiatief 

kenmerkt het karakter van het dorp en daarom 

staan we hieronder even wat langer stil bij dit 

voorbeeld.

 

 

Foto bijschrift:  

De Dillewijn is gehuisvest in de voormalige Nederlands Hervormde 

kerk van Ankeveen. Het kerkgebouw dateert uit 1907, ontworpen door 

architect J. van Dillewijn. (Foto van De Dillewijn www.dedillewijn.nl) 

Na bijna 100 jaar stopte de Hervormde gemeente 

met de kerkdiensten in Ankeveen. Er waren 

simpelweg te weinig kerkgangers. Dit was aanleiding 

om een nieuwe bestemming te geven aan het 

kerkgebouw. Een bestemming die ten goede moest 

komen aan de dorpsgemeenschap. 

Het kerkbestuur deed hier een uniek aanbod. Niet 

alleen werd het kerkgebouw de dorpsgemeenschap 

aangeboden, ook de restauratie kwam voor 

rekening van het kerkbestuur. 

Een enthousiaste groep inwoners ging aan de slag. 

In 2007 werd Stichting Cultureel Centrum Ankeveen 

opgericht met als doel het exploiteren van het 

kerkgebouw, het vergroten van de leefbaarheid 

in de kern van Ankeveen en het verzorgen van 

culturele activiteiten. Het kerkgebouw is prachtig 

gerestaureerd, met veel inzet van vrijwilligers. 

Er vinden goed bezochte theatervoorstellingen, 

(bedrijfs)feesten en ook dorpsbijeenkomsten plaats.
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2.2 Vraagstukken uit het dorp
Uit de gesprekken met actieve bewoners, welzijnsvereniging Versa en zorgorganisatie Amaris en uit de informatiebijeenkomst voor het dorp komt het 

volgende beeld naar voren als het gaat om welzijn en zorg in Ankeveen.

Van oudsher sterke sociale samenhang

De sociale samenhang is van oudsher sterk: er is 

vanzelfsprekende betrokkenheid, burenhulp en 

mantelzorg. Bewoners houden een oogje in het zeil 

en schakelen zo nodig familie of huisarts in als ze 

zien dat het niet goed gaat met de buurman. Versa 

krijgt opvallend weinig hulpvragen uit Ankeveen, 

wellicht weten bewoners de welzijnsorganisatie niet 

goed te vinden of ze vinden zelf een oplossing.

Als je oud wordt, moet je verhuizen

Voorzieningen zoals winkels, busvervoer, huisarts 

en apotheek zijn er niet meer in Ankeveen. Ouderen 

verhuizen daarom preventief naar een nabijgelegen 

dorp waar wel aangepaste woningen en winkels zijn, 

zoals een zorgcomplex in Kortenhoef waar al veel 

Ankeveners wonen. “Je moet weg als je niet meer 

kunt autorijden.” De huidige voorzieningen, zoals de 

Wmo-taxi, willen bewoners graag behouden. En de 

fysiotherapeut die in het dorp is gekomen, zien zij 

als een aanwinst.

De echte zorg voor naasten en familie (mantelzorg) 

heeft zijn grenzen, vinden bewoners. De zorg voor 

met name demente ouderen, legt een voortdurende 

en grote druk op de mantelzorgers. Respijtzorg, 

zoals vrijwillige thuiszorg of een logeerhuis, kan 

overbelasting van mantelzorgers (deels) voorkomen. 

Versa, Amaris en de gemeente kunnen respijtzorg 

organiseren. 

Het wijkteam en welzijn/zorgorganisaties letten 

op vroegtijdige signalering van problemen van 

bewoners, in samenwerking met bijvoorbeeld 

huisartsen. Die inzet is niet altijd zichtbaar voor de 

bewoners.

Sociaal wijkteams in Wijdemeren

Vanaf 2015 komen vragen en klachten van 

bewoners over ‘niet-reguliere, complexe’ zorg bij  

één van de drie sociaal wijkteams van de gemeente 

terecht. Per team is er een medewerker van de 

gemeente met kennis op het gebied van Wmo/ 

Awbz, werk en inkomen, en van jeugd. Voor overige 

(zorg)vragen kunnen bewoners terecht bij het 

klantcontactcentrum van de gemeente. 

Veel activiteiten op gebied van welzijn 

Op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting 

gebeurt er veel. “Voor een nieuwe activiteit, 

richten we een nieuwe vereniging op.” Zo zijn er 

sportverenigingen (voetbal, handbal, petanque 

en natuurlijk schaatsen), een muziekvereniging, 

veilingen en art festival, cultureel centrum De 

Dillewijn. De sport- en muziekverenigingen hebben 

een eigen accommodatie. Een groep bewoners 

organiseert onder de naam Bruisend Ankeveen 

een weekmarkt. De vrijwilligers van de parochie 

bezoeken ouderen voor een praatje. Maar de 
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vrijwillige inzet kent ook grenzen: “Er zijn veel 

mensen die iets willen doen maar weinig mensen 

die de kar willen trekken.” En de parochie ziet 

nauwelijks nieuwe aanwas in de kerk. 

Afstemming vraag en aanbod vrijwilligerswerk

Verenigingen kunnen activiteiten, ruimtes en 

netwerken binnen het dorp bieden maar zorg 

verlenen, staat te ver van hen af. Versa ziet 

verenigingen als oren en ogen voor welzijnsvragen 

en vindt meer samenwerking met verenigingen 

daarom wenselijk.

Afstemming van bewonershulp en –vraag vinden 

bewoners handig, bijvoorbeeld in de vorm van een 

digitaal prikbord (zie hieronder). Sommige bewoners 

gebruiken Facebook om een autorit naar het 

ziekenhuis te regelen. 

Vrijwilligerssite Wijdemeren

Vanaf voorjaar 2015 kunnen bewoners en 

organisaties op het prikbord van de site 

Vrijwilligerspunt Wijdemeren een hulpvraag of 

aanbod kwijt. Vragers en aanbieders kunnen 

met elkaar in contact komen en afspraken 

maken over samenwerking. Daarnaast zijn er in 

Nederhorst den Berg, Kortenhoef en Loosdrecht 

ontmoetingsplekken waar twee contactpersonen 

van de gemeente vragers en aanbieders samen 

kunnen brengen.

 

Soortgelijke digitale prikborden zijn www.buuv.nu 

(onder andere Haarlem, Zaanstad, IJmond) en 

www.zorgvoorelkaar.nl (onder andere Alkmaar), 

vaak in combinatie met ontmoetingsplekken in de 

gemeente en contactpersonen.
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3. Dorpsondersteuner 
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3.1 Dorpsondersteuner
Pilot: dorpsondersteuner Ankeveen 

In deze tijd van langer zelfstandig thuis wonen en veranderingen in de zorg vinden de sleutelfiguren in Ankeveen een verbinding tussen enerzijds 

bewoners en anderzijds gemeente, welzijn/zorgorganisaties nuttig. Dat was een conclusie bij de gezamenlijke bespreking van de interviewuitkomsten 

met deze sleutelfiguren en de gemeente. Zo is het idee ontstaan van een dorpsondersteuner. Een dorpsondersteuner is een vrijwilliger uit het dorp die 

vragen van medebewoners over leefbaarheid, welzijn en zorg beantwoordt dan wel de mensen doorverwijst. Een laagdrempelige verbinding tussen de 

Ankeveners en de gemeente en het sociaal wijkteam.

Een dorpsondersteuner is:

•  een dorpsbewoner met een groot netwerk in het dorp. 

•  iemand die het vertrouwen van medebewoners 

geniet.

•  iemand die bereikbaar is.

•  iemand die het leuk vindt om anderen te helpen.

Een dorpsondersteuner beantwoordt vragen als: 

•  Ik kan mijn boodschappen niet meer zelf doen, 

welke oplossingen zijn er te vinden?

•  Ik kan steeds minder goed zelf voor mijn eten 

zorgen, welke oplossingen zijn daarvoor?

•  Om langer thuis te kunnen blijven wonen, heb ik 

een aanpassing in mijn woning nodig.

•  Ik heb hulp nodig om mijn vervoer te regelen.

•  Ik kan vanwege mijn gezondheid niet met alles 

meedoen, hoe kan ik toch contacten blijven 

onderhouden?

•  Ik heb hulp nodig bij de opvoeding van  

mijn kinderen.

•  Hoe kan mijn kind met een verstandelijke 

beperking meedoen in het dorp?

•  Ik zorg dag en nacht voor een zieke maar zou graag 

een middag vrij zijn. Welke oplossingen zijn er?

•  Ik zou wel vrijwilligerswerk willen doen, hoe  

pak ik dat aan?

Afspraken met dorpsondersteuner  

Hennie in Ankeveen

Hennie werkt als vrijwilliger bij de parochie, ze is 

een bekend gezicht in het dorp voor met name de 

oudere bewoners. Ze is een van de geïnterviewde 

sleutelfiguren en bij de gezamenlijke bespreking van 

de interviewuitkomsten concludeerden de andere 

bewoners dat zij de functie van dorpsondersteuner 

min of meer al vervult. Hennie vond het logisch dat 

zij deze functie op zich zou nemen. Met de pilot in 

Ankeveen wordt ze ‘formeel’ dorpsondersteuner. 

Dat wil zeggen, dat er meer ruchtbaarheid wordt 

gegeven dat bewoners bij haar terecht kunnen voor 

vragen over leefbaarheid, welzijn en zorg en dat zij 

contact onderhoudt met de gemeente.

In overleg met Hennie en de gemeente is er 

gekozen voor aansluiting bij bestaande structuren:

•  Hennie combineert haar werk als dorps ondersteuner 

met haar spreekuur op de parochie.

•  Ze is de rest van de week per telefoon  

en e-mail bereikbaar.

•  De gemeente heeft haar functie bekend gemaakt, 

onder andere via de website van de gemeente
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•  Bij enkelvoudige vragen die de gemeente aangaat, 

verwijst Hennie door naar de gemeente.

•  Bij meervoudige problemen of onduidelijke 

problemen informeert ze het sociaal wijkteam of 

verwijst daar naartoe.

•  De overige vragen kan Hennie binnen haar eigen 

netwerk oplossen.

•  Er is regelmatig contact tussen een 

contactpersoon van de gemeente en Hennie. 

Najaar 2015 evalueert de gemeente samen met 

Hennie de pilot: wat voor vragen zijn er, heeft deze 

functie voor het dorp meerwaarde, blijft Hennie 

dorpsondersteuner? 
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3.2 Meer over andere dorpsondersteuners 
In Ankeveen start een dorpsondersteuner. Het initiatief staat niet op zichzelf. Er zijn meer dorpen waar al langer dorpsondersteuners actief zijn. 

Opvallend is de diversiteit: wel of geen inwoner van het dorp, de invulling van de functie, de mate van vergoeding en wel of geen bemoeienis  

van de gemeente. 

Enkele voorbeelden ter inspiratie:

•  De dorpsondersteuner in het dorp Austerlitz 

(Utrecht) maakt deel uit van het dorpsteam, 

dat verder bestaat uit een zorgcoördinator en 

de praktijkondersteuner van de huisarts. De 

dorpsondersteuner is tevens een soort Wmo-

loket van de gemeente Zeist in Austerlitz. Ze 

heeft een dienstverband bij de plaatselijke 

zorgcoöperatie. Voor de dorpsondersteuner is een 

functieomschrijving opgesteld. 

•  De dorpsondersteuner in Elsendorp (Noord-

Brabant), die er al sinds 2009 is, wordt betaald 

uit een vergoeding van zorgverzekeraar CZ. De 

zorgverzekeraar betaalt omdat de nuldelijnszorg 

door de dorpsondersteuner wordt ingevuld en de 

vraag naar eerstelijnszorg daardoor vermindert.   

•  In de gemeente Laarbeek (Noord-Brabant) 

zijn de dorpsondersteuners medewerkers van 

een welzijnsstichting. Ze combineren dit werk 

met hun welzijnswerk. De dorpsondersteuners 

zijn juist geen inwoner van de kern waar ze 

dorpsondersteuner zijn. s 

•  De dorpsondersteuner in Someren-Heide (Noord-

Brabant) is een vraagbaak voor duidelijkheid in het 

zorgaanbod, de mantel- en vrijwilligerszorg, korte 

zorgvragen en verwijst door naar instanties. Ze is 

gefinancierd met geld van de gemeente en enkele 

fondsen. 

•  In de gemeente Koggenland (Noord-Holland) 

heet de dorpsondersteuner wijkcontactpersoon. 

Deze is alleen telefonisch bereikbaar; de ervaring 

leerde dat telefonische bereikbaarheid beter 

werkte dan een spreekuur op een vaste locatie. De 

wijkcontactpersoon is een dorpsbewoner. 

•  Dirkshorn (Noord-Holland) heeft een uitgebreide 

bewonersenquête gehouden over de behoefte 

aan een dorpsondersteuner. Bewoners blijken 

dit een goed idee te vinden en er is ook 

belangrijkstelling voor de functie. De gemeente 

Schagen heeft geen potje voor een vergoeding 

voor de dorpsondersteuner. Het dorp gaat de 

dorpsondersteuner zelf financieren. 
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4. Conclusies
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4.1 Conclusies

Sterk welzijnsnetwerk=sterk dorpsleven

Het deelproject laat een sterk welzijnsnetwerk zien 

met veel verenigingen en actieve bewoners. Maar 

de harde kern van (oudere) vrijwilligers, die de kar 

trekt, wordt snel overvraagd. De vrijwilligerssite 

www.vrijwilligerspuntwijdemeren.nl kan nieuw 

potentieel aanboren, hoewel er nog weinig animo 

vanuit Ankeveen is. Meer nieuwe vrijwilligers betekent 

een grotere deelname aan het dorpsleven. En 

deelname aan het dorpsleven versterkt het welzijn 

van bewoners. Deelname kan namelijk eenzaamheid 

tegengaan en contacten opleveren die een helpende 

hand kunnen bieden. Kwetsbare bewoners kunnen 

ook profijt hebben van deze sociale netwerken 

door hierbij aan te sluiten, zij het met een gerichte, 

individuele aanpak2 

Van welzijn naar zorg: een brug te ver

De verenigingen en de parochie leveren een 

belangrijke bijdrage op het gebied van welzijn (sport, 

spel, ontmoeting, cultuur) maar zij zien voor zichzelf 

geen rol in de informele zorg. Dat is een brug te ver 

wat begrijpelijk is. Maar hun signalerende functie heeft 

zeker meerwaarde, al is hier blijvende aandacht voor 

nodig vanuit gemeente en professionals om deze 

signalen op te vangen. De dorpsondersteuner kan zo 

nodig een verbindende rol spelen. 

 

Vanzelfsprekende zorg voor elkaar (tot op 

zekere hoogte)

In Ankeveen is het uitdragen van de boodschap 

(door de gemeente) ‘zorg voor elkaar’ niet nodig. 

Maar het informele zorgnetwerk is minder zichtbaar 

en hoogstwaarschijnlijk minder ontwikkeld dan het 

welzijnsnetwerk. Er is een duidelijke acceptatie onder 

bewoners dat je niet oud kunt worden in Ankeveen. 

Ouderen vertrekken doorgaans op tijd naar een 

passende woning in een van de nabijgelegen dorpen. 

Of deze gang van zaken op de lange termijn houdbaar 

is, is de vraag. Vooralsnog zijn er geen wachtlijsten 

voor seniorenwoningen in de nabijgelegen dorpen.

 

Aansluiting bij leefwereld van bewoners

De veranderingen in de zorg zijn voor bewoners die we 

hebben gesproken geen aansprekend thema. Wat hen 

wel aanspreekt, is: hoe kun je prettig blijven wonen in 

Ankeveen als je ouder wordt en wat is hiervoor nodig? 

Door de interviews en de bijeenkomst is het gesprek 

hierover in het dorp op gang gekomen. 

Maar een grotere zorg onder bewoners lijkt de 

leefbaarheid te zijn. Zij zien liever gezinnen dan 

alleenstaanden naar de vrijgekomen sociale 

huurwoningen komen. Dit is een relevant en complex 

vraagstuk dat niet over zorg gaat en elke keer 

terugkeert. Doorvragen naar de behoefte van bewoners 

betekent ook dat er mogelijk andere vraagstukken 

boven tafel komen die om een goed antwoord vragen.

Noot 2  Dichtbij huis, Lokale binding en inzet van dorpsbewoners, SCP, 2015
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http://www.vrijwilligerspuntwijdemeren.nl


Sterk welzijnsnetwerk=sterk dorpsleven
Harde kern vrijwilligers

Vanzelfsprekende zorg voor elkaar (tot op zekere hoogte)
Informeel zorgnetwerk minder zichtbaar

Dorpsondersteuner
Verbinding tussen dorp en professionals

Van welzijn naar zorg: een brug te ver
Signalerende rol verenigingen

Aansluiting bij leefwereld van bewoners
Leefbaarheid is grote zorg

Klankbordgroep
Vragen, ideeën, behoefte uit het dorp

 

Dorpsondersteuner heeft tijd nodig

De dorpsondersteuner kan een goede aanvullende 

functie zijn in dorpen. Aan de hand van de 

bewonersvragen ontstaat een beeld van wat de 

daadwerkelijke behoefte is. De meerwaarde voor 

Ankeveen moet nog blijken; dit heeft publiciteit en 

aandacht van de gemeente en vooral tijd nodig. 

Bewoners moeten eerst weten dat wat Hennie voor 

hen kan betekenen en hebben mogelijk schroom om 

een persoonlijke vraag voor te leggen. 

Sleutelfiguren en klankbordgroep

Met dit deelproject is een kleine groep sleutelfiguren 

uit Ankeveen gevormd die de gemeente volgend 

jaar zal benaderen als klankbordgroep. Het gaat dan 

om een kwalitatieve peiling van de gemeentelijke 

dienstverlening op gebied van welzijn en zorg. Ook 

zo kunnen vragen, ideeën en behoefte uit het dorp 

zichtbaar worden. 

CONCLUSIE
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Bijlagen
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Bijlage: Respondenten
•  De Dillewijn – Eric Torsing, bestuurslid 

•  Parochie St Martinus – Hennie Dijst, vrijwilliger

•  Ankeveense IJsclub – Peter van Bennekom en 

David Pos, (oud-)bestuursleden 

•  Ankeveense Sportvereniging – Gerard Koelink, 

bestuurslid ASV Handbal

•  Bruisend Ankeveen – Tiny Beemsterboer, 

bestuurslid 

•  Muziekvereniging De Vriendschapskring – 

Sietske van den Berg en Helen van Voorthuizen, 

bestuursleden 

•  Versa Welzijn- Annelies Detmar, sociaal werker 

wonen, welzijn, mantelzorg 

•  Amaris Zorggroep – Anja Diepstraten-Haver, 

manager Wonen en Zorg Gooi-Zuid 



Mede mogelijk gemaakt door: Uitgevoerd door:

Wmo 

 

en

  

Wonen Noord - Holland


