
Hulpvrager van Handjehelpen over hun vrijwilliger :

“Onze vrijwilligster zwemt één keer per 
week met onze dochter Emma. Zij heeft 
een ernstige lichamelijke beperking en 
autisme, de zorg voor haar is zwaar. Onze 
vrijwilligster is goud waard, zij is een groot 
en betrouwbaar baken om overeind te 
blijven. Zij verdient een medaille”

De inzet van vrijwilligers die deze kwetsbare groep 
mensen helpt is onmisbaar. Want juist het luisterend 
oor van een buurtgenoot of het maatje wat met je mee 
gaat naar een nieuwe sportclub, kan net dat steuntje in 
de rug bieden waardoor iemand zelf verder kan. 

	

Formele- en informele zorg: elkaar vinden en 
samenwerken

Vrijwilligers die eenzame ouderen bezoeken, met een 
gehandicapt kind naar buiten gaan, steungezin zijn 
voor ouders met een psychische beperking, respijt 
bieden aan een overbelaste mantelzorger, helpen bij 
het ordenen van de administratie etc. Een gemeente 
zonder informele zorg is ondenkbaar.  
Kwetsbare burgers worden nog vaak naar de formele 
zorg of een sociaal team verwezen. 

De weg naar de informele zorg wordt 
nog onvoldoende bewandeld. En 
dat terwijl zij elkaar goed kunnen 
versterken en aanvullen. Dat blijkt 
uit succesvolle pilots. Een betere 
onderlinge samenwerking tussen 
informele zorgorganisaties én 
samenwerking met de formele zorg 
leidt tot betere afstemming van wie  
wat doet en bespaart kosten. 

INFORMELE ZORG:  
EEN KRACHTIGE(R) GEMEENSCHAP!

IK WORD VRIJWILLIGERMAATJE GEZOCHT

IK HELP GRAAG

OSCAR HEEFT EEN MAATJE 

GEVONDEN

Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen 
en waar mensen zich voor elkaar inzetten, wie wil 
dat nu niet? Want een gemeenschap waarin stads- en 
dorpsgenoten elkaar de helpende hand bieden, waarin 
iedereen een netwerk heeft. Dat zou ideaal zijn. 

Sinds de transitie in 2015 staat de zelfredzaamheid 
van burgers bij gemeentes voorop. Daarmee wordt 
een groot beroep gedaan op het probleemoplossend 
vermogen van burgers, gezinnen, mantelzorgers en hun 
netwerk. Maar er zijn ook mensen die niet zelfstandig 
een eigen netwerk op kunnen bouwen, laat staan 
onderhouden. Zonder steun uit een netwerk kan een 
klein probleem uitgroeien tot grotere problematiek 
waarbij de steun van formele zorg noodzakelijk wordt. 
Juist in dit soort situaties kan een vrijwilliger die 
informele zorg biedt een groot verschil maken.

SAMEN STERKER!



Ger heeft dementie en kan niet alleen naar buiten. 
Vrijwilliger Jorn gaat al 3 jaar wekelijks bij hem op bezoek 
om met hem te wandelen en te fietsen.

Ger: “Zonder Jorn zou mijn leven een 
stuk saaier zijn.” Jorn: “Het is een kleine 
moeite om tijd voor Ger vrij te maken, dit 
vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening.” 

Vrijwillige inzet ontstaat niet ‘vanzelf ’

Informele zorg versterkt de sociale cohesie in de 
gemeentes. Het doen van vrijwilligerswerk geeft 
voldoening, maar gaat en ontstaat niet vanzelf. 
Er zijn mooie buurtinitiatieven en meerdere 
vrijwilligersorganisaties die al tientallen jaren 
burgers op een informele manier ondersteunen. 
Voor al deze vrijwilligers is het van belang dat zij 
gezien en ondersteund worden. De sleutel hierin 
is de coördinatie en begeleiding door informele 
vrijwilligersorganisaties en de gemeente die meedenkt 
en meewerkt door te faciliteren.

Mike is 15 jaar heeft een 
autistische beperking. Door 
hulp van Handjehelpen kan 
hij nu zelfstandig naar zijn 
school reizen in plaats van 
met een busje. 

Mike kreeg een OV maatje 
via Handjehelpen. De klik was er direct. Tijdens het 
oefenen waren er flink wat uitdagingen, toen hij een 
keer in de verkeerde trein stapte bijvoorbeeld. Hij 
leerde hoe hij van het ene perron naar het andere 
perron moest lopen en wat je moet doen als de trein 
niet gaat. Mike reist nu alleen. Het geeft hem meer 
zelfstandigheid en hij is er trots op dat hij het doet. 
Het heeft hem een kick gegeven, omdat hij nu bij de 
jongeren hoort die zelfstandig reizen. 

	

	

Deze	speerpunten	informele	zorg		
horen	in	uw	verkiezingsprogramma 
 
Er is nog veel te doen aan de zichtbaarheid 
en het versterken van de informele zorg. Alle 
reden om de onderstaande speerpunten op te 
nemen in uw verkiezingsprogramma voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

> Faciliteren van een breed platform   
 informele zorg

> Wijkgerichte samenwerking tussen  
 beroepskrachten uit de sociale teams  
 en informele zorgorganisaties  
 en vrijwilligersorganisaties     
 stimuleren en faciliteren

> Deskundigheidsbevordering  
 van vrijwilligers en  
 waardering vrijwillige inzet

> Vrijwillige inzet van inwoners  
 stimuleren en vergroten  

Handjehelpen, Gewoon Doen

Handjehelpen is vanaf 1979	uitgegroeid tot een 
professionele organisatie met 28	medewerkers. In 
2016 werd door bijna 1600	vrijwilligers	en	stagiairs	
140.000	uur	hulp geboden in 16	gemeentes in de 
regio Utrecht en de gemeente Weesp.

Uitnodiging voor gesprek 

U maakt zich sterk voor een gemeente waarin iedereen 
kan meedoen en zich voor elkaar inzet. Handjehelpen 
streeft hetzelfde doel na. Graag nodigen wij u uit om 
te komen praten met een hulpvrager en vrijwilliger om 
te horen wat het contact voor beiden betekent.
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ONMISBAAR MAATJE BIJ 
DEMENTIE

OF HULP BIEDEN?HULP VRAGEN?

IK REIS NU ZELFSTANDIG

(Dit is niet Mike)


