
 
Een praktische handleiding voor organisaties 

Stap 1. Registreren 
 Ga naar www.noordkopvoorelkaar.nl/inloggen  
 Geef hier aan dat je de website met professioneel account wilt gebruiken: hulp zoeken, 

hulp aanbieden of beide namens een organisatie of cliënt.  Onder ‘organisatie’ verstaan 
we niet- particulieren: een zorg-, welzijns- of vrijwilligersorganisatie, wijkraad etc.  

 Vul eerst je persoonlijke gegevens in. 
 Jouw persoonlijke profiel kun je koppelen aan een organisatie door je organisatie op te 

zoeken. Bestaat deze nog niet? Klik dan op ‘Mijn organisatie staat er niet tussen’.  
 Vul de organisatie gegevens zo compleet mogelijk in. Dit is het visitekaartje van je 

organisatie! 
 Na je registratie ben je aangemeld en kun je direct aan de slag. Je ontvangt een e-mail 

met een de-activatie link, mocht je je registratie ongedaan willen maken.  
Tip: alleen je voornaam is zichtbaar op Noordkopvoorelkaar.nl  i.v.m. de privacy.  
Kies dus een handige voornaam b.v. “Ingrid, coördinator VIP”. 
 

Stap 2. Hulpvraag of hulpaanbod plaatsen 
 Log in op www.noordkopvoorelkaar.nl (klik rechtsboven in het scherm op ‘Inloggen | 

Registreren’) met je e-mail adres en wachtwoord. Klik rechtsboven op ‘Mijn Pagina’. 
 Hulpvraag plaatsen: klik in het menu links op ‘Mijn vragen’ en vervolgens op ‘Plaats een 

vraag’. Vul de invoervelden over je vraag zo duidelijk mogelijk in. Hoe meer informatie er 
ingevuld is, des te groter is de kans op een succesvolle match.  

 Aanbod plaatsen: klik in het menu links op menu item ‘Mijn aanbod’. Het aanbod vormt 
samen een sociale kaart van de omgeving. Het is bovendien een mooie manier om jouw 
organisatie (letterlijk en figuurlijk) op de kaart te zetten! 

Stap 3. Reacties en beheer 
 Log in op www.noordkopvoorelkaar.nl en ga naar ‘Mijn Pagina’. 
 Met het menu links  beheer je ontvangen berichten, geplaatste vragen, geplaatst aanbod, 

bedankjes & aanbevelingen, bewaarde hulpvragen/aanbod, je profiel en je instellingen. 
 Je ontvangt altijd een e-mail én een melding in ‘Mijn Pagina’ bij een nieuw bericht.  
Tip: houd nettiquette en veiligheid in het oog. Lees voor meer informatie verder op 
www.noordkopvoorelkaar.nl/betrouwbaarheid. 


