
Breda, november 2012

ACHTERGRONDINFORMATIE
www.zorgvoorelkaar.com

www.zorgvoorelkaar.com is een gratis online platform waar burgers met een zorgvraag, vrijwilligers 
én professionals samen komen. De website is een online marktplaats die het voor zowel burgers als 
organisaties gemakkelijk maakt om dichtbij huis zorg te vinden of om juist een ander in de buurt te 
kunnen helpen. 

Hoe werkt Zorgvoorelkaar?
Wie hulp nodig heeft, plaatst kosteloos een oproep op de website.“Oudere meneer (82jr) zoekt hulp en wat  
gezelligheid: Samen boodschappen doen en koffie drinken” Wie juist een ander wil helpen, registreert zich 
(ook kosteloos) als vrijwilliger of professional. Via het transparante en open platform van Zorgvoorelkaar kan 
men daarna direct met elkaar in contact komen. 

Het online bereiken van de jonge vrijwilliger
In het jaar 2050 heeft Nederland te maken met bijna 5,5 miljoen 65plussers tegenover een beroepsbevolking 
van circa 7 miljoen personen. Een bijzonder grote groep ouderen waar voor gezorgd moet worden, zowel 
door  professionals  als  mantelzorgers  en  vrijwilligers.  Door  de  online  benadering  bereikt  
www.zorgvoorelkaar.com nieuwe doelgroepen vrijwilligers. Bovendien zorgt Zorgvoorelkaar voor een betere 
benutting van reeds actieve vrijwilligers. Uit eigen onderzoek blijkt dat daar waar Zorgvoorelkaar actief is, het  
aantal  vrijwilligers  met  30%  stijgt.  Tevens  zijn  40%  van  de  nieuw  geregistreerde  vrijwilligers  op 
www.zorgvoorelkaar.com jonger dan 40 jaar en 20% zelfs jonger dan 25 jaar. 

Van lokaal naar landelijk Zorgen voor elkaar
Zorgvoorelkaar  is  een  aanvulling  op  de  activiteiten  van  reeds  bestaande  vrijwilligersorganisaties.  Het 
platform  werkt  samen  met  instellingen  op  het  gebied  van  welzijn,  zorg  en  vrijwilligerswerk  én  met 
gemeenten.  Op  de  website  wordt  alle  vraag  en  aanbod,  zowel  van  organisaties  als  particulieren, 
samengebracht. Per regio toont Zorgvoorelkaar wat je dichtbij huis voor een ander kunt betekenen, of waar 
je in de buurt hulp kunt vinden. “Voorheen ontliepen vraag en aanbod in een regio elkaar soms volledig. Dan  
werden mensen bijvoorbeeld niet geholpen, terwijl het aanbod er wel bleek te zijn. Nu vinden lokale vraag en  
aanbod elkaar, van zowel de particuliere hulpvrager als de professional en de vrijwilliger.” aldus Mathijs Huis 
in 't Veld, één van de oprichters van Zorgvoorelkaar. Door middel van een aanpak op lokaal niveau bereikt  
Zorgvoorelkaar een optimale dekking. Zorgvoorelkaar is in het najaar van 2011 in  Zuid-Holland en Noord-
Brabant gestart en gaat nu landelijk opereren.

Doelstellingen Zorgvoorelkaar
• Mensen die in hun thuissituatie hulp zoeken makkelijk de best passende zorg en hulp laten vinden.
• Het bereiken van nieuwe groepen vrijwilligers.
• Zorg- en welzijnsorganisaties helpen om makkelijk en snel de beste vrijwilligers op de juiste plek te 

krijgen.

Zorgvoorelkaar zorgt voor
• Een stimulans van de zelfredzaamheid: zélf hulp vinden en selecteren bij onder andere 

boodschappen doen, vervoer, individueel sociaal contact, verzorging.
• Een verhoging van de burgerparticipatie: elkaar helpen wordt gemakkelijk, mensen worden online 

samengebracht.
• Een verlichting voor de mantelzorgers: familie kan gemakkelijk hulp aan anderen vragen.
• Een optimalisering van de samenwerking tussen zorg-, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties.
• Het samenbrengen van formele en informele zorg.



De website 
Zorgvoorelkaar.com is  sinds  november  2011 online  en  groeide  fors  in  haar  eerste  jaar.  Zorgvoorelkaar 
verwacht een aanhoudende groei en lanceert daarom in oktober 2012 een vernieuwde website die klaar is 
om nog meer  mensen aan  elkaar  te  verbinden. Het  resultaat  is  een  gebruiksvriendelijke  website  waar 
bezoekers snel hun weg vinden.  Voor organisaties die samenwerken met Zorgvoorelkaar is een speciale 
widget ontwikkeld, een soort tool waarmee zij binnen hun eigen website functionaliteiten van Zorgvoorelkaar 
kunnen gebruiken en aanbieden. Bureau Freshheads (bekend van o.a. Werkspot.nl) is verantwoordelijk voor 
het technisch en grafisch ontwerp van  Zorgvoorelkaar.com. “Freshheads gelooft sterk in het concept dat  
Zorgvoorelkaar neer zet. Wij zijn dan ook trots dat wij onze naam aan de (ontwikkeling van de) website  
mogen verbinden”, aldus Evert Hilhorst van Freshheads.

Over Zorgvoorelkaar
Zorgvoorelkaar  is  een  initiatief  van  stichting  I-nspire (internet  toepassingen  als  oplossing  voor 
maatschappelijke vraagstukken). Oprichters Patrick Anthonissen (1976) en Mathijs Huis in 't  Veld (1980)  
runden eerder  eigen succesvolle  ondernemingen en besloten zich in 2011 samen fulltime te  richten op 
www.zorgvoorelkaar.com. Innovatief ondernemerschap voor een betere maatschappij en “doing good while 
doing  business”  typeren  deze  ambitieuze  ondernemers.  Zorgvoorelkaar  is  onderdeel  van  het  landelijke 
platform voor sociale ondernemers Social Enterprise NL en wordt ondersteund door onder andere Stichting 
DOEN.  “Zorgvoorelkaar  bereikt  nieuwe groepen vrijwilligers,  biedt  gemeenten een middel om het WMO  
beleid  in  de  praktijk  te  brengen  en  maakt  de  zorg  voor  mensen  in  Nederland  leuk  en  betaalbaar.  Zo  
stimuleert het platform vrijwilligerswerk op een vernieuwende manier en is ze de schakel tussen off-line en  
online activiteiten.” aldus Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN. Stichting DOEN ondersteunt 
Zorgvoorelkaar vanaf juni 2012, vanuit een bijdrage van de VriendenLoterij. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Dit is een persbericht van Zorgvoorelkaar.  Op onze online pressroom     vindt u persinformatie en diverse hoge 
resolutie beelden. Voor meer informatie neemt u contact op met Anne van 
Roosmalen: anne@zorgvoorelkaar.com of 06-11299706. 
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