
Wat is er in AKERSLOOT (aan de hand)? 
 

 

 

 

   

 
Kenmerken 
 
• Kleinschalig, dorps, landelijk, met een oud centrum en nieuwbouw 

daarom heen. Weinig middenstand. 
• Gemengde samenstelling: forensen, agrariërs, gepensioneerden. 
• Sociaal betrokken, ons kent ons, sociale cohesie, actief 

verenigingsleven, kerk belangrijke rol. 
• Relatief veel ouderen (geboren en getogen), is ook groep die 

groeiende is. 
• Ook veel gezinnen met kinderen, maar aantal kinderen neemt af. 
• Werkenden en niet werkenden, maar laatste groep wordt groter 

(gepensioneerden). 

  
Wat is er aan de hand 
 
• Dagelijkse voorzieningen nemen af en komen meer op afstand 

(winkels, huisarts), maar er is slechts beperkt openbaar vervoer om 
daar te komen. 

• Gevoel van verlies van het eigen dorp. 
• Gebrek aan woningen en diversiteit aan woningen: meer geschikte 

woningen voor jonge starters en voor ouderen nodig. Jongeren trekken 
hierdoor ook weg, terwijl ouderen hun netwerk nodig hebben. 

• Drugs- en alcoholproblematiek onder jongeren. 
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AKERSLOOT 
 
 
Vraagstuk 26 mei 
 
Veel voorzieningen zijn verdwenen in Akersloot, tegelijkertijd zijn 
mogelijkheden om naar elders te gaan voor bepaalde groepen mensen 
beperkt. 
Hoe brengen we de zorg/ondersteuning/voorzieningen weer 
dichterbij? 
• Passend vervoer naar voorzieningen. 
• Terugbrengen van aanbod naar Akersloot. 
• Wat er wel is meer bekendheid geven, combineren, bundelen en beter 

benutten. 

  
Ideeën voor oplossingen vanuit wijkgericht werken 
 
• Behoefteonderzoek vervoer: wat is nodig, wat past, bestaand aanbod 

beter benutten, combineren? Concrete voorbeelden: 
o openbaar vervoer van Rechtstraat naar Castricum; uit Akersloot en 

naar Heiloo 
o vrijwilligers op de bus 
o individueel vervoer door vrijwilligers met eigen auto, 
o leenautosysteem 
o buurtbus 
o regiotaxi 
o welzijnsorganisatie heeft ook vrijwilligers 
o samenwerking met ondernemers, met Connexxion naar vrijwilligers 

bus (naar voorbeeld van Assendelft lijn 456) 
• Sociaal wijkpunt voor: informatie, vragen, spreekuren, dienstverlening, 

bibliotheek. Dit kan mobiel (de ‘SRV-wagen’) of integreren in buurthuis, 
Strammerzoom, e.d. 

• Inzetten op vindplekken waar veel gesignaleerd wordt: pastoor, 
huisarts, scholen. 

• Ruimte voor Kangoeroe woningen, Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren (bijv. de Vrije Geest) of 
voorbeelden van zorgcoöperaties. Digitale marktplaats waar vraag en 
aanbod van woningen bij elkaar komen. 

• Preventieve aanpak van drugs- en alcoholproblematiek voor jongeren 
op scholen, zowel een individuele als een collectieve aanpak in de 
wijk, noodteams op casusniveau. Wijkagent heeft spilfunctie. 

• Burenhulproject ook digitaal in wederkerigheid. 

  

 
Meer ideeën 
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Wat is er in BAKKUM (aan de hand)? 
 

 

 

 

   

 
Kenmerken 
 
• Landelijk, dorps, agrarisch, toerisme. 
• Relatief veel ouderen, maar verder heel divers zowel sociaal als 

economisch: gezinnen, rijk-arm, druk-stil, ggz-cliënten, sociale 
woningbouw-koopwoningen. 

• Weinig winkelvoorzieningen voor de dagelijkse levensbehoeften, maar 
ook voorzieningen om elkaar te ontmoeten worden gemist. Medische 
en zorgvoorzieningen zijn er wel. 

• Weinig sociale cohesie en betrokkenheid. 

  
Wat is er aan de hand 
 
• Er is behoefte aan meer onderlinge verbinding, die als gevolg van de 

grote diversiteit en een afname van voorzieningen in Bakkum onder 
druk is komen te staan. Die behoefte leeft mogelijk meer bij bepaalde 
groepen, zoals ouderen. 

• Er zijn wel degelijk activiteiten in Bakkum, maar deze zijn slecht zicht-
baar, er wordt te weinig gebruik van gemaakt en ze zijn niet gericht op 
onderlinge verbinding tussen bewoners. Gezien de diversiteit aan 
inwoners heeft eenzelfde PR voor alle bewoners weinig zin. 

• Zorg of er nog wel ‘rek’ is bij bewoners om een bijdrage aan de wijk te 
leveren. Bijv. gezinnen doen al zoveel (beide ouders werken, 
opvoeding kinderen, mantelzorgen). Mogelijk helemaal geen behoefte 
aan wijkactiviteiten of meer aan andersoortige activiteiten. 

• Verkeersdrukte. 
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BAKKUM 
 
 
Vraagstuk 26 mei 
 
Als gevolg van de grote diversiteit in Bakkum, een afname van 
voorzieningen en slechte zichtbaarheid van wat er wel is, komen mensen 
elkaar niet zomaar meer tegen en is er nog maar weinig verbinding en 
cohesie in de wijken van Bakkum. 
Hoe kunnen we de onderlinge verbinding tussen inwoners 
versterken, die tegelijkertijd recht doet aan de diversiteit in Bakkum? 
• Benutten van leegstaande en multifunctionele ruimtes. 
• Wat er is meer bekendheid geven, combineren, bundelen en beter 

benutten ten behoeve van onderlinge verbinding tussen bewoners. 
• Actief aanmoedigen en stimuleren om gebruik te maken van wat er is. 

  
Ideeën voor oplossingen vanuit wijkgericht werken 
 
• Ruimten in Bakkum (zoals lege kerk, restaurants van woonzorgcentra) 

multifunctioneel benutten en ontmoetingsplekken creëren, zodat 
mensen met verschillende vragen en behoeften elkaar weer 
tegenkomen. 

• Digitale sociale kaart als overzicht van de veelheid aan activiteiten in 
Bakkum. 

• Wijkcoach(es) of een wijkteam als brug tussen de activiteiten en 
voorzieningen die er al zijn en de inwoners van Bakkum (en 
daarbuiten). Coach/team die weet wat er is, daar naar toe kan 
begeleiden en signaleert wat er eventueel nog meer nodig is. 

• Mogelijk meer diverse activiteiten in de wijk organiseren, die 
verschillende groepen aanspreken. Dus naast een ontmoetingsplek 
ook sportieve of culturele activiteiten, of avonden georganiseerd vanuit 
de welzijns- en zorgorganisaties over bijv. ’kinderen en social media’, 
‘pubers en drugs’, ‘jij en mantelzorg’. 

• Aansluiten bij pilot St. Welzijn: opzetten van ontmoetingsbijeenkomsten 
voor ouderen. Dit breder trekken en ook op andere locaties. 

 

  

 
Meer ideeën 
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Wat is er in CASTRICUM (aan de hand)? 
 

 

 

 

   

 
Kenmerken 
• Groen, open, verzorgd, met een station, goede OV en bereikbaarheid 

omliggende dorpen en steden. Veel voorzieningen qua winkels, 
zorg/welzijn/onderwijs voor ouderen en mensen met beperkingen. Rijk 
verenigingsleven, veel sportverenigingen, veel vrijwilligers. 

• Relatief veel ouderen, maar ook (gescheiden en samengestelde) 
gezinnen. Veel mensen met beperkingen of aandoening, weinig 
allochtonen. Diverse groepen bewoners leven langs elkaar heen. 

• Middelbaar tot hoog opgeleid. Wel verschillen in inkomens. 
• Veel hofjes, overwegend laagbouw, nieuwbouw, koop. 
• Samenhang en saamhorigheid wisselt per buurt/hofje. Authentieke 

Castricummers met veel onderlinge samenhang komen langzaam in 
de minderheid. Steeds meer import, forensen, waardoor individualisme 
toeneemt. Mensen zijn meer op zichzelf gericht. 

• Men houdt zich afzijdig (gesloten-gordijnen cultuur), schone schijn. 
• Geesterhage is belangrijke ontmoetingsplek (zit bieb, st. Welzijn) 
• Veel activiteiten voor jongeren en kinderen: sportclubs, 

buitenspeelveldjes en jeugdhonken. 

  
Wat is er aan de hand 
 
• Aan de oppervlakte is er niet zoveel aan de hand, maar er is veel wat 

verborgen blijft, zoals stille armoede. Door de afnemende 
betrokkenheid op elkaar, houden steeds meer mensen zich afzijdig en 
blijven problemen verborgen. Bijv. toenemende financiële problemen 
door baanverlies en de crisis, eenzaamheid en kwetsbaarheid onder 
ouderen, jongeren met problemen door gezinssituatie en faalangst. 
Toenemende vraag- en aanbodverlegenheid onder bewoners en 
professionals speelt een rol. 

• De groep ouderen is groeiende en heeft hulp nodig bij zelfstandig 
wonen. Bij de oudere ouderen is ook steeds meer sprake van 
problemen rond eenzaamheid, klein sociaal netwerk, dementie. 
Tegelijkertijd is de tolerantie van ouderen richting jongeren klein. 

• Veel mensen met beperkingen waar specifieke zorg voor nodig is. 
• Er is veel aanbod, maar bewoners weten het onvoldoende of kunnen 

de weg moeilijk vinden. 
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CASTRICUM 
 
 
Vraagstuk 26 mei 
 
Er speelt veel onder de oppervlakte en een groeiende groep bewoners is 
ook steeds meer op zichzelf. 
Hoe komen we er eerder met elkaar achter wat er bij bewoners in 
Castricum speelt en hoe kunnen we daar meer in samenhang met 
elkaar (buurt, mantelzorg, vrijwilligers, professionals) iets in 
betekenen? 
• Tijdig signaleren en preventief werken. 
• Betrokkenheid op elkaar (tussen bewoners) vergroten. 
• Wat er is meer bekendheid geven, combineren, bundelen en beter 

benutten. 

  
Ideeën voor oplossingen vanuit wijkgericht werken 
 
• Signaleren van problemen sterk verbeteren via thuiszorg, welzijn, 

huisarts, woningcorporatie, vrijwilligers en buurtbewoners (zie ook 
project ‘Achter vele deuren’). Zij komen bij mensen over de vloer of 
mensen komen naar hen en zij horen en zien op die manier in een 
vroegtijdig stadium of er iets aan de hand is. 

• Een plek/voordeur in de wijk waar die signalen vervolgens terecht 
komen, waar de bewoners met hun vraag naar toe kunnen en er via 
korte lijnen tussen partijen actie op wordt ondernomen. Dit kan een 
sociaal wijkteam in de frontlijn zijn, met de volgende kenmerken: 
o preventief, vroeg signalerend; 
o er op af mentaliteit, achter de voordeur komen; 
o laagdrempelige ondersteuning: in de wijk, collectief en met de 

buurt; 
o goed kunnen beoordelen of er meer aan de hand is (generalistische 

kijk) en indien nodig kunnen opschalen (consulteren, verwijzen of 
deskundigheid in laten vliegen); 

o samenhang en ontschotting tussen professionals in de wijk; 
o combinatie van bewoners, vrijwilligers en professionals, afhankelijk 

van de behoefte in de wijk (samenstelling op maat); 
o eigen budget; 
o leren van best practices; 
o een gezin, een plan, een regisseur, die aanspreekpunt van 

bewoners/gezin blijft. 
• Civil society in Castricum beter benutten: maatschappelijke functies 

van verenigingen en buurtvoorzieningen, inzet (zorg)vrijwilligers 
faciliteren, stimuleren van contact tussen buren, tussen ouderen en 
jongeren (ontmoeting tussen scholen en verzorgingshuizen), 
burenhulpcentrale om de wederkerigheid en betrokkenheid van 
mensen op elkaar te stimuleren. 

• Meer ontmoetingsmogelijkheden en buurtactiviteiten, zoals uitbreiding 
Koriplein, ochtend in ‘Bloemen’sporthal. 

  

Meer ideeën 
• Vrijwilligersteam organiseren: weten wie er in de wijk woont, wat er is 

aan informele netwerkgroepen en wie er mee wil doen aan wijkgericht 
werken: voor welke klussen, praktische zaken, sociale activiteiten, etc. 
Maar ook zorgen dat professionals en vrijwilligers elkaar bereiken, 
uitwisselen en van elkaar gebruik maken. 

• Voorlichting en duidelijkheid over wat er allemaal is in de wijk, via 
sociaal wijkteam of anderszins, een loket waar bewoners met hun 
vraag terecht kunnen. 

• Digitale dienstverlening, buurtapps, flatapps. 
• Inzetten op redenen waarom de problematiek van bewoners onder de 

oppervlakte blijft. 
• Zorgcoöperatie door burgers onderling opgezet. 
• Preventief ouderenbezoek (verlagen van 75+ naar 70+) samen met 

pastoraal werk en st. Noodfonds combineren. 
• Meer inzetten op familienetwerk beraad, daarna pas professionals. 
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Wat is er in LIMMEN (aan de hand)? 
 

 

 

 

   

Kenmerken 
 
• Groen, landelijk, buitengebied. Veel ouderen die in Limmen geboren 

en getogen zijn. Ook veel jonge gezinnen en zelfstandigen. Redelijk 
welgesteld. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke 
beperking. 

• Grote sociale betrokkenheid, gemeenschapszin en saamhorigheid. 
Mensen zien naar elkaar om. Er is een bloeiend verenigingsleven. 

• Door de inzet van vrijwilligers en lokale ondernemers zijn er veel 
informele clubs, die veel voor anderen doen. Bijv. carnavalsvereniging 
en Zonnebloem, die bij iedereen thuis komen. Ook vanuit de kerk 
aandacht voor sociaal zwakkeren. 

• Zelfstandigheid is een groot goed in Limmen. Samen met het feit dat 
Limmen een hechte en gesloten gemeenschap is, maakt dit dat 
bewoners problemen onderling oplossen. Voor nieuwkomers en 
mensen met beperkingen, die geen onderdeel uitmaken van deze 
gemeenschap, is dat lastiger. 

 Wat is er aan de hand 
 
• Eigenlijk is alle zorg in Limmen aanwezig, maar het duurt lang voordat 

bewoners bij professionals aan de bel trekken. Ze proberen het eerst 
zelf of onderling op te lossen. Hierdoor komen problemen pas in een 
laat stadium bij de professional, terwijl met simpele interventies al 
eerder wat had kunnen gebeuren. 

• Die zelfredzaamheid, gemeenschapszin en bestaande verbanden zijn 
een kracht, maar ook een zwakte om alert op te zijn. Zeker met het 
oog op het opvangen van zorg die wegvalt door de transities en 
bezuinigingen. De positie van bijv. de mantelzorger vraagt daarom in 
Limmen om extra aandacht. Overbelasting ligt op de loer. 

• Nieuwkomers en mensen met beperkingen vallen vaak buiten de 
bestaande verbanden, met als gevolg eenzaamheid en weinig binding. 

• Veel onduidelijkheid en onbekendheid met wat er is aan 
voorzieningen, bijv. voor ouderen. 

Aanbod 
organisaties 

Ondersteuning 
ouderen 

Ondersteuning 
jeugd & gezin 

Ondersteuning mensen 
met een beperking 

Psychologische 
zorg 

Lichamelijke 
verzorging 

Sociaal/maatsch. 
werk 

Mantelzorg 

Verenigingsleven 

Gezondheidszorg 

Bedrijven/ 
ondernemingen 

 



LIMMEN 
 
 
Vraagstuk 26 mei 
 
Inwoners van Limmen proberen zich zoveel mogelijk zelf en met hun 
netwerk te redden. Hierdoor wordt er pas laat aan de bel van 
professionals getrokken. Ook is het voor nieuwkomers en mensen met 
een beperking lastig een plek in die gemeenschap te krijgen. 
Hoe kunnen we in aansluiting op bestaande verbanden en 
initiatieven in Limmen meer ruimte creëren voor signalen, het eerder 
oppakken van problemen, overbelasting in de thuissituatie, 
verbinding met nieuwkomers, e.d. 
• Tijdig signaleren en preventief werken. 
• Verbinding/betrokkenheid tussen oud en nieuwkomers. 
• Wat er is meer bekend maken, combineren, bundelen en beter 

benutten. 

  
Ideeën voor oplossingen vanuit wijkgericht werken 
 
• Bewoners willen niet ‘bemoederd’ worden, zelfredzaamheid is voor hen 

belangrijk. Daarom samen met hen passende manieren zoeken die 
inzicht geven in wat er allemaal is aan voorzieningen en activiteiten in 
Limmen en die bewoners stimuleren hun vragen te stellen. Denk bijv. 
aan een voorportaal, loket of aanspreekpunt voor mensen die hulp 
behoeven, eventueel digitaal uitwisselen van vraag en aanbod, 
burenmarktplaats. 

• Meer inzetten op laagdrempelige en outreachende vormen van 
ondersteuning en hulpverlening (o.a. met het oog op potentiële 
problemen onder jongeren). De huisarts en de wijkverpleegkundige 
vervullen een centrale rol in die vroegtijdige signalering. Vervolgens is 
samenwerking tussen professionals (bijv. welzijn en wijkverpleging) bij 
het signaleren en oppakken van signalen van belang.  

• Een sociaal wijkteam kan in dat kader een meerwaarde hebben, maar 
wel een die verbinding heeft met de bewoners en die ervoor zorgt dat 
versterking van de wijk door de gemeenschap zelf wordt opgepakt. 

• Denk ook aan de wijkcoördinator als laagdrempelig aanspreekpunt en 
mogelijke verbinding met/onderdeel van het wijkteam.  

• Deze manieren/oplossingen/initiatieven in samenspraak met bewoners 
uitwerken: gebruik maken van de kracht van de bewoners van Limmen 
en aansluiten bij hun eigenheid, initiatieven en bestaande verbanden. 

  

 
Meer ideeën 
 
• Zicht van professionals op activiteiten van vrijwilligersclubs vergroten, 

om cliënten daarop te kunnen attenderen: informeel en professioneel 
aanbod bij elkaar brengen, uitwisseling, infopakket met 
vrijwilligersinitiatieven voor nieuwe bewoners, specifieke Limmen-site. 

• 75+ actiever bezoeken van st. Welzijn en uitbreiden. 
• Ontmoetingsplek in bijv. gezondheidscentrum. 
• Digitale dienstverlening en netwerk (app’s, social media). 
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AANBOD ORGANISATIES GEMEENTEBREED 
 

 
 

Aanbod 
organisaties 

Mantelzorg 
steunpunt 

Dagbesteding voor 
mensen met een beperking 

Ambulante begeleiding 
cliënten met een 

lichamelijke beperking 

SCW: ambulant 
jongerenwerk 

Ambulante 
begeleiding, 

gezinsbegeleiding 

Jeugd & Gezin 
team 

Centrum 
Jeugd & Gezin Schoolmaatsch. 

werk 

Stichting Welzijn 
Castricum 

Dienstverlening 
Stichting Welzijn 

Welzijn 
Castricum 
Ouderen 

Steunpunt 
Vrijwilligerswerk 

Eerste en tweedelijns 
psychologische zorg 

Zichtbare 
schakel 

Stichting 
Welzijn 

Anderstaligen 

Groepspraktijk 
Pluut 

Socius: Sociale 
Raadslieden 

Anja Dekker 

Heliomare 

 



OVERLEGSTRUCTUREN EN RANDVOORWAARDELIJKE ACTIVITEITEN 
 

 

GEMEENTEBREED 
Noodteamoverleg: gemeente, buurtregisseur, 
Socius, politie, ggz, GGD Vangnet &Advies, 
Kennemerwonen 
Eerstelijnsoverleg: psychologen, maatsch. werk 
Socius, Hoofdlijn, praktijkondersteuners - huisartsen 
SWC en gemeente: onderzoek naar 
burenmarktplaatsen 
Sociale netwerkstrategie project: Socius, MEE, 
RIBW, J&G 
Vergaderruimte voor wijkoverleg 
Netwerkoverleg Zorg&Welzijn: professionals en 
sociale partners 

AKERSLOOT 
Samenhang: dienstenruil 
concepten, bijv. in combinatie 
met jongerenhuisvesting, 
jongeren met en zonder 
beperking 
Zorg Advies Teams via 
middelbare scholen Castricum 
(vroegsignalering), Parlan, 
Triversum 
Socius samenwerking met 
SWOA en wijkagent enz. cliënte 
bespreken in Noodteam 
Samenwerking SWOA in 
Akersloot: afstemming, 
activiteiten en voorzieningen, 
diensten onder de aandacht 
brengen 
Onderzoek naar peuter/ouders 
ontmoeting signaal: isolement 

BAKKUM 
Ondersteuning en deskundigheids-
bevordering context 
Ggz-overleg psychologen, POH GGZ, 
WMA, Brijder 
Zorg Advies Teams via middelbare 
scholen Castricum (vroegsignalering), 
Parlan, Triversum 

CASTRICUM 
Project ZAT – CJG 
Lokale samenwerking: (welzijn, buurtregisseurs), Zichtbare schakel huisbezoeken, 
wijkgerichte organisatie (wonen, welzijn, zorg), welzijnsaanbod voor bewoners én 
wijkbewoners 
Inventarisatie zzp’ers die gespecialiseerd laagdrempelig werken 
Oriëntatie op wijkteams met welzijn/Parnassia/Socius/MEE/RIBW/VIVA 
Pilot sociaal netwerk, strategie, SIG/Socius/MEE/RIBW 
Zorg Advies Teams op middelbare scholen (vroegsignalering), Parlan, Triversum 
Netwerkoverleg professionals en sociale partners 
RIBW-NWH: signalering: signalering op wijkniveau organiseren, bijv. via sociale 
wijkteams 
Overleg overleg bewonerscommissies, wijkactieplannen, casuïstiekoverleg 
Plan meer samenwerking Viva-Heliomare in Boogaert 
Samenwerkingsverband Reakt-Odeon-Heliomare in de Wissel 
Vergaderplek voor overleg met diverse instanties, vergaderplek voor wijkoverleg 

LIMMEN 
Zorg Advies Teams via middelbare 
scholen Castricum 
(vroegsignalering), Parlan, 
Triversum 
Welzijn Castricum samenwerking 
met SWOL (activiteiten) 

 


