
 

Kinderopvang voor medewerkers tijdens corona crisis 

 
De Zorgcirkel heeft afspraken gemaakt met kinderopvangorganisaties over noodopvang voor 

kinderen van medewerkers in de leeftijden van 0-4 en 4-12 jaar.  
 

Aanmelden voor deze opvang kan nog steeds én blijft mogelijk gedurende de sluiting van de 

scholen. De noodopvang is kosteloos voor medewerkers. Heb je vragen over de kinderopvang, mail 

dan naar kinderopvang@zorgcirkel.com  

 

Onderstaand geven we nogmaals per regio weer wat de mogelijkheden zijn voor noodopvang. 

 

Purmerend 

Medewerkers van de regio Purmerend kunnen hun kinderen aanmelden op de website van SKDH, 

www.skdh.nl .  

Op de homepage staat een link naar een formulier voor bestaande klanten (als je al opvang hebt van 

SKDH) en een inventarisatieformulier voor niet bestaande klanten.  

Kies de link die voor jou van toepassing is, vul het formulier in en verzend het naar 

plaatsing@skdh.nl . 

 

De opvang is bij Villa Wilhelmina in het Jaap van Praag en is 7 dagen per week geopend van 6:30 tot 

23:30 uur. 

 

Edam-Volendam 

Medewerkers van de regio Volendam kunnen hun kinderen aanmelden voor noodopvang op de 

website van SKDH, www.skdh.nl .  

Op de homepage staat een link naar een formulier voor bestaande klanten (als je al opvang hebt van 

SKDH) en een inventarisatieformulier voor niet bestaande klanten. 

Kies de link die voor jou van toepassing is, vul het formulier in en verzend het naar 

plaatsing@skdh.nl .  

 

SKDH zal voor de regio Volendam in samenspraak met Kinderopvang Volendam (Piustien) de 

noodopvang organiseren. 

Indien je ook buiten kantooruren opvang nodig hebt, kan SKDH je informeren over de 

mogelijkheden. 
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Zaanstreek 

Tot nu toe heeft de regio Zaanstreek zelf de opvang voor kinderen van collega’s geregeld in de 

conferentiezaal in Torenerf.  

Aanmelden kan via de receptie van Torenerf.  

 

Nu het ernaar uitziet dat de situatie langer gaat duren, gaan we ook voor de Zaanstreek afspraken 

maken met een kinderopvangorganisatie.  

Laat het ons weten, wanneer je een vraag hebt over noodopvang in de Zaanstreek, dan informeren 

we je over het aanbod, zodra dit bekend is. 

 

Alkmaar 

Vanaf aanstaande vrijdag wordt 24-uurs noodopvang voor kinderen aangeboden in Alkmaar.  

Er zijn in overleg met de GGD twee locaties aangewezen, waar kinderen van ouders met een vitaal 

beroep 24 uur per dag kunnen worden opgevangen.  

Ouders met cruciale beroepen, die zelf geen opvang kunnen regelen, kunnen hier gebruik van 

maken.  

 

De Zorgcirkel wil de kinderopvang graag door SKOA kinderopvang laten verzorgen, omdat zij ook de 

huidige opvang regelen van de kinderen van onze medewerkers.  

De kinderen kunnen vanaf eind deze week worden opgevangen op locatie de Egelantier.  

Deze locatie ligt naast het ziekenhuis en op 10 minuten afstand van locatie Westerhout. 

 

Aanmelden gaat via het Klant Contact Centrum van de gemeente Alkmaar op telefoonnummer 14 

072.  

Of via email naar noodopvangkinderen@alkmaar.nl .  

Je kunt ook rechtstreeks bellen met Marleen Vixseboxse, telefoonnummer 06 5542 6761. 

 

Egmond 

Medewerkers van de regio Egmond kunnen hun kinderen aanmelden op de website van SKDH, 

www.skdh.nl .  

Op de homepage staat een link naar een formulier voor bestaande klanten (als je al opvang hebt van 

SKDH) en een inventarisatieformulier voor niet bestaande klanten.  

Kies de link die voor jou van toepassing is, vul het formulier in en verzend het naar 

plaatsing@skdh.nl . 

 

SKDH regelt de kinderopvang in Egmond via hun partner Fortis Kinderopvang.  

Indien je ook buiten kantooruren opvang nodig hebt, kan SKDH je informeren over de 

mogelijkheden. 
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