


• Meppelvoorelkaar.nl is in 1 jaar bijna 15.000 keer 

bezocht (14.833x).

➢ Dit is +10% boven het benchmark gemiddelde*.

• In 1 jaar registreerden zich 392 gebruikers op 

Meppelvoorjaar. Ruim de helft hiervan is vrijwilliger: 

196 vrijwilligers.

➢ Dit is +64% boven het benchmark gemiddelde*.

➢ Meppelvoorelkaar staat op nr 1 in Nederland!

*De benchmark bestaat uit de gemeenten die actief 
een voorelkaar-website implementeren. Op dit 
moment zijn dat 42 gemeenten (overzicht hier).

https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210008805


• 52% van de vrijwilligers is door Meppelvoorelkaar

gestart met vrijwilligerswerk. 

• Van de vrijwilligers die al wel ervaring hadden met 

vrijwilligerswerk, is 43% méér vrijwilligerswerk gaan 

doen door de website.

• Vrijwilligers zijn gemiddeld 47 jaar oud.



➢ In 1 jaar zijn er op Meppelvoorjaar 316 vragen 

geplaatst. 33% hiervan betreft burenhulp (104 

particuliere vragen.) Nogmaals 45 vragen zijn 

geplaatst door een professional voor een cliënt (semi 

burenhulp). Meppelvoorelkaar is daarmee een 

belangrijke voorliggende voorziening in de 

zelfredzaamheid.

➢ Er worden +100% meer particuliere vragen 

geplaatst op Meppelvoorelkaar t.o.v. het 

benchmark gemiddelde*.

➢ Meppelvoorelkaar staat met deze KPI op de 1e

plaats in Nederland!

*De benchmark bestaat uit de gemeenten die actief 
een voorelkaar-website implementeren. Op dit 
moment zijn dat 42 gemeenten (overzicht hier).

https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210008805


• Meppelvoorelkaar matcht vraag en aanbod. In jaar 

ontstonden er 723 unieke verbindingen. 

➢ Dit is +91% meer dan het benchmark 

gemiddelde* (1e plaats Nederland!).

➢ Gemiddeld wordt 1 op de 4 unieke 

verbindingen wordt een match (persoonlijke 

klik, praktische zaken als agenda of afstand). Dit 

betekent dat er 180 online matches zijn na 1 

jaar Meppelvoorelaar.

➢ Elke online match leidt tot gemiddeld 37 

dagdelen hulp per jaar.

➢ Meppelvoorelkaar heeft 18xe37= 6.660 

dagdelen vrijwillige hulp opgeleverd.

*De benchmark bestaat uit de gemeenten die actief 
een voorelkaar-website implementeren. Op dit 
moment zijn dat 42 gemeenten (overzicht hier).

https://www.nlvoorelkaar.nl/helpcentrum/artikel/210008805


Onlangs heb ik me ingeschreven 

als vrijwilliger bij 'Meppel 

voorelkaar' je kunt zelf bij het 

aanmelden invullen wat je 

wil/kunt en heb vanmiddag 

zomaar geheel vrijwillig mijn 

eerste vrijwillige klusje gedaan: 

een lamp ophangen.

Wat een dankbaarheid, wat een 

lieve mensen, lichte schaamte 

voor hun vraag; inderdaad alle 

reden voor mijn bezoekje, 

kinderen ver weg en lichamelijk 

niet meer in staat om een gaatje 

te boren. Vroeger technisch man 

op vliegdekschip de Karel 

Doorman, nu in een scootmobiel

en zijn vrouw ernstige reuma, zo 

kan het dus lopen...

Uiteraard viel mijn oog op een 

schilderij van een Ford Mustang 

en een electrisch gitaar aan de 

muur. Meneer zat vroeger als 

gitarist in een haagse band en 

zijn vrouw had vroeger nog 

verkering gehad met 1 van de 

bandleden van de Golden 

Earring! Het werd nog gekker 

toen hij trots zijn t-shirt toonde: 

een ware hagenees ontpopte 

voor mijn ogen en moest direct 

aan Tiny en Lau denken. De 

gesprekken daarna waren langer 

dan de hele klus maar wat een 

mooi momentje op mijn vrije dag.

O ja, die Ford Mustang ... ze 

hadden er eentje vroeger, een 

'vette cabrio jonguh', Machtig, wat 

een lief stel...

Meer mooie ervaringen van 
Meppelvoorelkaar lees je hier

https://www.meppelvoorelkaar.nl/inspiratie

