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INLEIDING 
GROEIENDE	ORGANISATIE:
KWALITEIT	VOOROP	

In	2016	was	Handjehelpen	wederom	een	
bruisende	organisatie	met	veel	nieuwe	
ontwikkelingen.	Onze	vrijwilligersorganisatie	
groeide	met	4	nieuwe	collega’s,	extra	
kantoorruimte	én	we	werden	actief	in	Weesp.	
Onze	17e	gemeente	en	de	eerste	in	Noord	
Holland.

Handjehelpen	bood	met	140.000	zorguren	in	
2016	ruim	18.000	zorguren	meer	dan	het	jaar	
ervoor.	Er	werden	295	stagiairs	ingezet,	ook	
weer	een	record.	Maar	ondanks	alle	records	
wordt	er	scherp	gelet	op	de	kwaliteit	van	
ons	werk.	Vrijwilligers	werden	sneller	na	hun	
inschrijving	gekoppeld	aan	een	hulpvrager.		
En	65%	van	de	hulpvragers	vond	binnen		
4	maanden	een	maatje,	terwijl	dat	percentage	
in	2015	nog	op	44%	lag.	Resultaten	die	
genoemd	mogen	worden.	

2016	is	een	jaar	om	trots	op	te	zijn,	
Handjehelpen	is	een	zelfbewuste	organisatie	
die	vooruitkijkt	en	oog	heeft	voor	
ontwikkelingen	in	de	informele	zorg.	Maar	
bovenal	zijn	we	er	voor	onze	hulpvragers.	
Dat	is	waar	het	uiteindelijk	om	gaat!

Irene Domburg
directeur/bestuurder

Onze hulpvrager Kees (57) uit Zeist is ook 
supertrots op wat hij bereikte in 2016

Kees is bijna blind en besloot om na een 
hele lange periode thuis zitten de draad van 

zijn leven weer op te pakken. Hij vroeg in 
het voorjaar van 2016 bij Handjehelpen om 
een sportmaatje dat hij vond in Annelies, 
een fanatieke wedstrijdloopster. Samen 

rennen zij door Zeist met in hun handen een 
stevige rode nylon band waardoor Kees op 
koers blijft. Annelies waarschuwt hem voor 

stoepjes of paaltjes. 

Ze liepen in het begin 2 kilometer samen 
waarvan 2 minuten hard en dan weer één 
minuut in wandeltempo. Kees: “Voor mij is 
het nog steeds bikkelen. Ik ben er nog niet 
goed in maar ik doe het wel. Ik heb nooit 

spierpijn na het hardlopen, maar wel tijdens. 
En nadat ik heb hardgelopen heb ik ook echt 
een heerlijk voldaan gevoel.” Kees zijn ultieme 
droom is om De Dreef, een hele lange straat 

in Zeist, rennend uit te kunnen lopen. 

Half november kreeg Handjehelpen 
fantastisch nieuws! Annelies en Kees hadden 

De Dreef in één stuk uitgelopen… en we 
kregen een foto van een uitgeputte maar 

heel tevreden Kees…

KEES EN ANNELIES



6 7

HOOFDSTUK 1 
HANDJEHELPEN,	
WAT	WE	GEWOON	DOEN	

Missie en visie
Handjehelpen	gelooft	in	een	samenleving	
waarin	mensen	zich	inzetten	voor	elkaar.		
Onze	kracht	is	het	maken	van	een	koppeling	
tussen	mensen	die	hulp	nodig	hebben	
en	mensen	die	hulp	willen	bieden.	Met	
als	resultaat	dat	hulpvragers,stagiairs	en	
vrijwilligers	elkaar	versterken	en	zinvol	aan	de	
samenleving	kunnen	deelnemen.	We	werken	
vanuit	de	presentiebenadering.	Dat	betekent	
dat	de	wens	van	de	hulpvrager	centraal	staat	
en	het	uitgangspunt	is	van	alle	handelingen.	

Doelgroep
Onze	vrijwilligers	en	stagiairs	ondersteunen	
kinderen	en	volwassenen	met	een	beperking,	
chronische	ziekte	of	gedrag	dat	om	extra	
zorg	en	aandacht	vraagt.	Handjehelpen	biedt	
ondersteuning	in	de	thuissituatie,	ook	aan	de	
mantelzorgers.

Effecten 
Door	de	praktische	ondersteuning	wordt	
de	druk	voor	ouders,	broers	en	zussen	en	
verzorgers	iets	lichter.	Daardoor	kunnen	zij,	
naast	hun	rol	in	de	zorg,	maatschappelijk	
actief	blijven	en	hebben	zij,	dankzij	

Handjehelpen,	meer	tijd	en	energie	voor	
andere	activiteiten	en	voor	zichzelf.

Kernwaarden
Het	team	van	Handjehelpen	hanteert	vijf	
waarden	die	richting	geven	aan	het	werk:
Gewoon doen: 
Handjehelpen	werkt	met	daadkracht!
Wij leveren maatwerk:
Wij	stellen	de	hulpvraag	centraal.
Wij zijn toegankelijk:
Handjehelpen	heeft	een	open	houding.
Wederkerigheid:
Samenwerken	staat	voorop.
Professioneel:
Doelgericht	werken,	vanuit	visie	en	kennis.

Vrijwilligers
Het	aantal	inschrijvingen	is	de	afgelopen		
jaren	gestegen.	In	2016	telde	Handjehelpen	
1295	vrijwilligers.	Gemiddeld	werkt	een	
vrijwilliger	2,75	uur	per	week	bij	de	hulpvrager.	
Met	name	in	Utrecht	was	er	sprake	van	een	
snelle	stijging.	Momenteel	komt	meer	dan	de	
helft	van	de	nieuwe	vrijwilligers	uit	Utrecht.		
In	het	totaal	van	de	overige	gemeenten	was		
er	geen	sprake	van	een	stijging.	

Uit een tevredenheidsonderzoek dat 
eind 2016 werd gehouden onder onze 

hulpvragers blijkt dat ze Handjehelpen 
gemiddeld een 7,8 geven. 

82% van de hulpvragers vindt dat de hulp 
van Handjehelpen aanvullend is op die 

van professionele organisaties. 

Bijna de helft van onze hulpvragers 
voelt zich door hun vrijwilliger ook 

minder afhankelijk van een professionele 
organisatie. 

Maar liefst 76% van de hulpvragers zegt 
door de hulp van Handjehelpen beter in 

zijn of haar kracht te staan. 

90% van de hulpvragers is tevreden over 
het contact met hun regiocoördinator van 

Handjehelpen.

DIKKE MAATJES!

Louis van der Tol, nachtvrijwilliger bij 
Handjehelpen

“Nachtvrijwilliger zijn is een goede 
manier om iets voor mensen met 

dementie en hun omgeving te 
betekenen. Hoewel dit voor mij niet 
als iets groots voelt, is de familie mij 
erg dankbaar. Ik ben blij dat ik iets 

voor een ander kan betekenen. Voor 
mij is het een kleine moeite.”
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Het stagebureau 
Het	stagebureau	van	Handjehelpen	koppelt	
hulpvragers	aan	een	stagiair.	In	2016	zijn	295	
eerste-,	tweede-	en	derdejaars	MBO-	en	HBO	
studenten	voor	Handjehelpen	aan	de	slag	
gegaan.	Zij	kwamen	vanuit	de	studierichtingen:	
HBO	Sociale	Pedagogische	Hulpverlening,	
Maatschappelijk	Werk	en	Dienstverlening,	
Pedagogiek,	Toegepaste	Psychologie	en	
Creatieve	Therapie.	De	MBO-stagiairs	komen	
van	de	opleidingen	Pedagogisch	Medewerker	
en	Sociaal	Maatschappelijk	Dienstverlener.

Stagiairs	worden	ingezet	vanuit	dezelfde	
uitgangspunten	als	de	vrijwilliger	en	de	
koppeling	is	eveneens	maatwerk.	De	opdracht	
is	om	te	werken	vanuit	de	presentiebenadering:	
met	tijd	en	aandacht	voor	de	hulpvrager	en	
uitgaand	van	de	hulpvraag.	In	de	praktijk	zien	
we	dat	stagiairs	aan	complexere	hulpvragen	
gekoppeld	kunnen	worden.	

De	stagiairs	worden	op	competentiegerichte	
wijze	begeleid	en	ondersteund	bij	hun	
professionele	ontwikkeling.	Stagiairs	kunnen	
de	lijnen	van	de	formele	zorg	volgen,	
samenwerken	met	formele	hulpverleners	in		
het	werkveld,	oefenen	in	gesprekstechnieken	
en	methodisch	werken.

	

De	stage	biedt	de	aankomende	professional	
meerwaarde:	de	stagiair	ervaart	in	de	praktijk	
wat	de	informele	zorg	kan	betekenen	voor	
hulpvragers	en	zal	daardoor	veel	beter	in	staat	
zijn	om	in	de	toekomst	met	informele	hulp	te	
gaan	samenwerken.

Stagebegeleidster	Jantina	Vree: “Het is eigenlijk 
een win-win situatie. De hulpvrager krijgt 
alle aandacht, tijd en ondersteuning van de 
stagiair die hij of zij nodig heeft. De stagiair 
leert omgaan met vaak complexe hulpvragen, 
die een schat aan praktijkervaring opleveren. 
Dat maakt hun stage heel leerzaam. Tijdens de 
intervisiebijeenkomsten met andere stagiairs 
bij Handjehelpen leren ze ook nog weer eens 
van andere praktijksituaties waar ze veel van 
op kunnen steken.”

Een deel van onze tweede- en derdejaars stagiairs uit 2016 
vóór de start van hun stage. 

HOOFDSTUK 2
PROJECTEN

Het	jaar	2016	is	een	jaar	waarin	bij	
Handjehelpen	veel	activiteiten	zijn	ontplooid.	
We	zijn	gestart	met	een	Psychiatrieproject	
in	de	gemeente	Utrecht	waarbij	hulp	wordt	
geboden	aan		kinderen	of	ouders	met	een		
psychiatrische	beperking	.	In	Driebergen	ging	
een	bijzonder	maatjesproject	voor	scholieren	
uit	een	achterstandswijk	van	start.	De	jongere	
en	het	maatje	krijgen	samen	een	budget	
om	leuke	dingen	te	ondernemen.	In	de	
Utrechtse	Heuvelrug	werd	geëxperimenteerd	
met	vrijwilligers	die	’s	nachts	de	zorg	voor	
een	dementerende	overnemen	van	een	
mantelzorger.	En	ons	werkgebied	is	uitgebreid	
met	de	gemeente	Weesp.	

Ook	zijn	dit	jaar	de	eerste	netwerkmaatjes	
getraind,	vrijwilligers	die	hulpvragers	leren	
om	hun	sociale	netwerk	(weer)	op	poten	
te	krijgen	en	daarbij	hulp	vragen.	Het	
zelfredzamer	maken	van	de	burgers	staat	bij	
veel	projecten	voorop,	net	als	de	efficiënte	
samenwerking	tussen	formele-	en	informele	
zorg.	We	werken	met	Abrona	samen	waarbij	
het	afschalen	van	formele-	naar	informele	
zorg	steeds	beter	lukt.	Handjehelpen	heeft	zes	
maanden	ambassadeurs	geleverd	voor	diverse	
jeugdteams	waarbij	de	kennis	en	kunde	die	de	
informele	zorg	kan	leveren	werd	gedeeld.

Handjehelpen en Abrona 
(Woerden,	Utrechtse	Heuvelrug	en	
Nieuwegein)	 
Abrona,	een	formele	zorgverlener	voor	
kinderen	en	volwassenen	met	een	
verstandelijke	beperking	en	Handjehelpen	
werken	samen	om	de	formele	zorg	af	
te	bouwen	zonder	dat	het	welzijn	van	
de	cliënt	afneemt.	In	2016	vond	er	een	
samenwerkingspilot	in	Woerden	plaats.	Deze	
is	geslaagd	met	mooie	resultaten.	Er	is	meer	
dan	20%	formele	zorg	afgeschaald,	de	cliënten	
zijn	tevreden,	en	er	is	voorkomen	dat	de	
formele	zorg	moest	opschalen.	In	totaal	is	
binnen	dit	project	ruim	200	uur	aan	formele	
zorg	bespaard.	Een	heel	mooi	resultaat.	
Vanwege	dit	succes	is	het	project	nu	uitgerold	
naar	de	gemeentes	Nieuwegein	en	Utrechtse	
Heuvelrug.

Projecten om verschillende doelgroepen 
van Handjehelpen te ondersteunen

Opgroeien met een beperking & 
taalachterstand in armoede
(gemeente	Utrecht)
Voor	een	kind	met	een	beperking,	is	het	soms	
moeilijk	om	aan	het	gewone	sociale	leven	
deel	te	nemen.	Als	het	ook	nog	in	armoede	
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opgroeit	in	een	gezin	waar	Nederlands	niet	
de	moedertaal	is,	wordt	de	kans	op	‘gewoon	
meedoen’	nog	kleiner.	Handjehelpen	heeft	
samen	met	‘Taal	doet	meer’	maatjes	en	
taalcoaches	in	tien	van	deze	gezinnen	ingezet	
om	de	kansen	op	sociale	én	economische	
participatie	te	vergroten.	De	taalcoaches		
hebben	veel	kennis	over	taalverwerving	en	
onderwijsondersteuning;	de	maatjes	van	
Handjehelpen	over	begeleiding	van	kinderen	
en	volwassenen	met	een	beperking	en	de	
weerslag	daarvan	op	het	gezinssysteem.	
Het	project	wordt	gefinancierd	door	het	
Kansfonds	en	loopt	tot	1	januari	2018.

Stagebureau in de lift (alle	gemeenten)
Het	aantal	volwassenen	en	oudere	
hulpvragers	met	een	complexe	hulpvraag	
stijgt	bij	Handjehelpen.	De	bezuinigingen	in	
de	formele	zorg	zijn	daar	o.a.	debet	aan.	Het	
is	een	uitdaging	om	voor	deze	hulpvragers	
goede	vrijwilligers	te	vinden	met	voldoende	
levenservaring.	De	oplossing	voor	deze	
complexe	hulpvragen	ziet	Handjehelpen	in	het	
inzetten	van	30plus	MBO-of	HBO	stagiairs.	
Deze	aanpak	is	succesvol:	in	twee	jaar	tijd	
zijn	14	deeltijdstudenten	bij	56	hulpvragers	
als	maatje	ingezet.	Het	project	is	gefinancierd	
door	het	Oranjefonds;	het	Kansfonds	en	
Stichting	Voorzorg	Utrecht.

Vader	van	een	12-jarig	zoontje	met	klassiek	
autisme: “ Jonas zat vaak thuis op de bank 
te spelen met de x-box. Zijn jonge maatje 
heeft hem leren stoepranden en vissen. 
Hij durft zelfs het aas aan het haakje te 
maken! Nu ga ik ook regelmatig met hem 
hengelen, dat heb ik dus geleerd van zijn 
maatje.”

Participatieproject 
(gemeente	De	Ronde	Venen)
Leven	met	een	beperking	is	niet	gemakkelijk	
en	leidt		soms	tot		economische-	en	
maatschappelijk	buitensluiting.	Handjehelpen	
helpt	deze	groep	mensen	om	verbinding	te	
houden	met	het	maatschappelijk	leven.	En	
in	dit	project	zijn	we	een	stap	verder	gegaan:	
wij	ondersteunen	hen	in	het	(her)stellen	van	
de	link	met	het	economisch	leven	door	hen	
werkervaring	te	laten	op	doen	in	onze	zorg-	
en	welzijnssector.		
Dit	project	is	gefinancierd	
door	het	Oranjefonds;	
het	Revalidatiefonds;	
het	Kansfonds	en	de	
gemeente	De	Ronde	
Venen.

Respijtzorg en informele zorg voor 
psychiatrie (gemeente	Utrecht)
In	dit	project	geven	we	hulp	op	maat	
aan	gezinnen	waarin	een	psychiatrische	
beperking	een	belangrijke	rol	speelt.	Daarin	
onderscheiden	we	de	(jonge)	mantelzorger	en	
degene	(kind	of	ouder)		met	een	psychiatrische	
beperking.	In	de	gezinnen	waar	we	hulp	geven,	
zijn	de	draagkracht	en	draaglast	flink	uit	balans,	
waardoor	de	kans	bestaat	dat	problemen	gaan	
escaleren.

Er	is	soms	ook	sprake	van	uit	huis	plaatsingen.	
Alle	reden	om	dit	systeem	te	ontlasten	
door	de	inzet	van	maatjes,	logeergezinnen,	
mantelzorgmaatjes	en	netwerkmaatjes:	een	
bescheiden	vorm	van	dienstverlening	met	
positieve	resultaten:	stressreductie;	ontlasting	
van	zorg	en	verhoging	van	welzijn!	Het	project	
wordt	gefinancierd	door	gemeente	Utrecht.	

Hulpvraagster	psychiatrie	na	afloop	van	
een	koppeling	met	een	supportgezin,	
waar	ze	elke	vrijdag	haar	kind	naar	toe	kan	
brengen	om	zelf	naar	een	therapiegroep	
te	kunnen: “Annemiek ik voel me vandaag 
ineens zo licht, ik kan me nu voorstellen 
dat ik me weer een keer gelukkig kan gaan 
voelen. 2017 wordt mijn jaar!”

Netwerkmaatjes (alle	gemeentes)
Vaak	is	het	netwerk	van	kinderen,	
volwassenen	en	ouderen	met	een	beperking	
klein;	soms	is	er	helemaal	geen	netwerk	
meer	over.	De	beperking	en	de	zorg	om	de	
beperking	hebben	alle	ruimte	ingenomen.	Vaak	
is	er	nog	één	mantelzorger	(de	spilzorger)	die	
alle	zorg	op	zich	heeft	genomen	en	ronduit	
overbelast	is	geraakt	en	net	als	de	hulpvrager	
is	vereenzaamd.	Dan	wordt	hulp	ingeroepen	
van	een	netwerkmaatje	van	Handjehelpen.	

Deze	helpt	om	een	eigen	netwerk	op	te	
bouwen	door	oude	contacten	weer	te	
herstellen	of	nieuwe	aan	te	gaan.	Het	
project	wordt	gesubsidieerd	door		VSBfonds,	
Oranjefonds;	STAG;	Stichting	Dioraphte;	
Stichting	Zorg	en	Zekerheid	en	vijf	gemeentes	
(Stichtse	Vecht,	Houten,	Utrechtse	Heuvelrug,		
Woerden	en	Nieuwegein).IK HELP GRAAG

HULP BIJ OPVOEDING
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Activiteitenfonds Stichtse Vecht
Dit	project	is	opgezet	om	kinderen	en	
volwassenen	uit	Stichtse	Vecht	te	kunnen	
laten	sporten	onder	begeleiding	van	een	
vrijwilliger	of	stagiair.	Op	deze	manier	worden	
de	kosten	voor	het	sporten	van	de	hulpvrager	
en/of	de	vrijwilliger	met	een	krappe	knip	
vergoed.	De	meest	voorkomende	vragen	voor	
begeleiding	bij	het	sporten	zijn	gericht	op	
zwemmen,	sporten	bij	fitnesscentrum	Basic-
Fit,	Curves	en	schaatsen.

Weesp
Handjehelpen	heeft	in	2016	voor	het	eerst	
in	Weesp	informele	ondersteuning	aan	
kinderen		met	een	beperking	geboden.	Hen	
ondersteunen	met	een	vrijwilliger	of	stagiair	
betekent	-		toen	en	nu	-		dat	deze	kinderen	
de	aandacht	krijgen	die	ze	nodig	hebben	om	
mee	te	kunnen	doen	aan	het	maatschappelijk	
leven.	Daarnaast	zullen	we	kinderen	helpen	
waarbij	sprake	is	van	ouders	met	een	
beperking;	een	vechtscheiding	of	ongewenst	
gedrag	in	de	opvoeding.	Inmiddels	krijgen	
ook	volwassenen	met	een	beperking	een	
maatje	via	Handjehelpen.	Dit	project	wordt	
gefinancierd	door	de	NSGK;	het	VSB	fonds	en	
de	gemeente	Weesp.

Eigenwijs op reis 
(gemeente	Stichtse	Vecht	en	De	Ronde	Venen)
Kinderen	met	een	verstandelijke-	of	
autistische	beperking	worden	veelal	met	
speciaal	vervoer		naar	school	gebracht	en	
weer	opgehaald.	Sommigen	van	hen	willen	
dit	niet	meer	en	willen	graag	zelfstandig	
reizen.	Om	dit	te	leren	krijgen	ze	via	een	
vrijwilliger	een	training	in	zelfstandig	reizen.	
De	gemeente	Ronde	Venen	en	Stichtse	Vecht	
hebben	Handjehelpen	gevraagd	die	hulp	te	
organiseren	met	hulp	van	stagiairs.	Hier	zijn	al	
mooie	resultaten	mee	geboekt.	Het	project	
wordt	betaald	door	de	beide	gemeentes.

Mike is 15 jaar heeft een autistische 
beperking. Door hulp van Handjehelpen kan 

hij nu zelfstandig reizen.     

Mike reist met het busje naar speciaal 
voortgezet onderwijs, naar de HAVO. 

Op school waren er al een aantal jongens 
die zelf met het openbaar vervoer naar 

school kwamen. Mike kreeg een OV maatje 
via Handjehelpen. De klik was er direct. 

Tijdens het oefenen waren er flink wat 
uitdagingen voor Mike. Maar hij bleef rustig,  
ook toen hij een keer in de verkeerde trein 

stapte. Verder leerde hij hoe hij van het ene 
perron naar het andere perron moest lopen. 

Wat hij moet doen als de trein niet gaat. 

Mike reist nu alleen. Het geeft hem meer 
zelfstandigheid en hij is er heel trots op dat 

hij het doet. Het heeft hem een kick gegeven, 
omdat hij nu bij de jongeren hoort die 

zelfstandig reizen.

IK REIS NU ZELFSTANDIG
(Dit is niet Mike)

NETWERKMAATJE MAAKT JE 

WERELD GROTER
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HOOFDSTUK 3 
PERSONEEL:
MEER	HELPENDE	HANDEN	

In	2016	werkten	er	28	personeelsleden	bij	Handjehelpen.	Dit	getal	is	inclusief	4	nieuwe	gezichten.	
Danielle	van	Helden	is	behalve	regiocoördinator	nu	ook	communicatie	collega.	In	totaal	hebben	
we	vijf	teams:	Stad	Utrecht	Oost,	Stad	Utrecht	West,	Regio	Utrecht	Zuid/	Oost,	Regio	Utrecht	
West/	Noord	Holland	en	Regio	Utrecht	Zuid.

Carmen Odermatt	is	regiocoördinator	Utrecht	West/Noord	Holland
Marieke Dijkstra	is	regiocoördinator	Utrecht	Zuid/Oost
Jantsje Boersma is	regiocoördinator	Regio	Utrecht	Zuid
Hicran Kutlu is	regiocoördinator	Stad	Utrecht	Oost

Een	aantal	vrijwilligers	heeft	de	medewerkers	van	Handjehelpen	ondersteund	bij	het		
nabellen	van	vrijwilligers	en	hulpvragers	en	andere	administratieve	werkzaamheden.	

Irene Domburg

Ward Verbeek Tineke de VinkAnnemieke Rietberg Yvonne Leeman Jantsje Boersma

Ina Houdijk

Heleen Veenman-Leeflang Wieke van Kempen

Hennie Roor Rosemarie Boesten

Natascha Dhondt

Jantina Vree Marieke Dijkstra

Wilma Louwerse Carmen Odermatt

Annemiek Harberink Martine SchullerRona Mandersloot Hicran Kutlu

Jeanet Nijeboer

Danielle van Helden

Derya Gunes Vera Maas

Yvonne Sieben

Angelique Heerdink

DIRECTIE SECRETARIAAT

STAD	UTRECHT	OOST:: REGIO	UTRECHT	ZUID:

STAD	UTRECHT	WEST:

REGIO	UTRECHT	ZUID	OOST:

REGIO	UTRECHT	WEST/NOORD	HOLLAND:

PROJECTLEIDER	EN	
FONDSEN
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Bart Duijs: 
Voorzitter Raad van Toezicht bij 
Stichting Handjehelpen

Marco van  Putten:  
Lid Raad van Toezicht 
Stichting Handjehelpen

Inge Beijeman:  
Lid Raad van Toezicht 
Stichting Handjehelpen

Audrey Rohen:   
Lid Raad van Toezicht 
Stichting Handjehelpen

Raad van Toezicht
De	Raad	van	Toezicht	bestaat	uit:

Jubilea
Met	zijn	drietjes	maar	liefst	50	jaar	
onmisbaar	voor	Handjehelpen!

Regiocoördinator	Rosemarie	Boesten	(links)	
was	in	2016	10	jaar	in	dienst	bij	Handjehelpen.	
Regiocoördinator	Yvonne	Sieben	(midden)	
en	Ina	Houdijk	(rechts)	van	het	secretariaat	
vierden	beiden	hun	20	jarige	jubileum.	

Het	supertrio	werd	in	september	in	de	
bloemen	en	de	cadeautjes	gezet	tijdens	een	
zonnige	borrel	in	het	Noorderpark	in	Utrecht.	
Directeur	Irene	Domburg	sprak	de	jubilarissen	
toe.	Conclusie;	Stuk	voor	stuk	onmisbaar!	
	

Collecte Oranjefonds
Van	17	tot	en	met	22	mei	trokken	50	
medewerkers,	stagiairs	en	vrijwilligers	van	
Handjehelpen	er	in	de	Utrechtse	wijken	
Overvecht	en	Tuindorp	op	uit	om	te	
collecteren	voor	het	Oranjefonds	en	
te	flyeren	voor	Handjehelpen.	

De	opbrengst	was	€2027,-	

Door	middel	van	de	collecte	hebben	we	
veel	mensen	bereikt	en	een	nieuwe	vrijwilliger	
geworven.

Onmisbaar!

Collecteren
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Lezingen, scholing en 
themabijeenkomsten 2016
Handjehelpen	vindt	het	belangrijk	om	haar	
vrijwilligers	te	scholen	zodat	ze	zo	goed	
mogelijk	hun	maatjesrol	kunnen	vervullen.	
Kennis	opdoen	over	de	beperking	van	de	
hulpvrager	is	daar	een	voorbeeld	van,	maar	
ook	het	onderling	uitwisselen	van	ervaringen	
vinden	vrijwilligers	vaak	waardevol.	

In	2016	organiseerde	Handjehelpen	25		
lezingen,	scholingen	en	themabijeenkomsten.	
Over	onder	andere;	autisme,	grenzen	stellen,	
psychiatrie,	afasie,	NAH	en	netwerkmaatjes.	
In	totaal	mochten	we	522	bezoekers	
verwelkomen.	De	trainingen	over	dementie,	
netwerkmaatjes	en	Niet	Aangeboren	
Hersenletsel	vinden	plaats	op	basis	van	
uitnodiging.	De	lezing	van	Micha	de	Winter	
was	een	echte	publiekstrekker.
																																							

Lezing	hoogleraar	Micha	De	Winter:
‘mede-opvoeders’	hebben	belangrijke	rol	in	
kinderleven

“De rol van ouders in de opvoeding van 
kinderen is niet zo groot als wordt gedacht. 
Juist de rol van de ‘medeopvoeders’ zoals de 
school en het sociale netwerk dragen veel 
bij aan de positieve ontwikkeling van een 
kind,” aldus	Micha	de	Winter.	Hoe	groter	het	
netwerk	waarin	kinderen	opgroeien,	des	te	
minder	snel	liggen	verslavingen	of	slachtoffer	
worden	van	mishandeling	op	de	loer.	

De	Winter	is	ook	van	mening	dat	veel	gedrag	
van	kinderen	wordt	geproblematiseerd. 
“Er krijgen 10 keer méér kinderen Ritalin dan 
dat er gediagnosticeerd zijn met ADHD. Je kunt 
een beperking medicaliseren maar het is ook 
goed om die beperking een onderdeel van je 
identiteit te laten zijn”,	aldus	de	pedagoog	uit	
Groenekan.

Steun	zoeken
Uit	promotieonderzoek	blijkt	dat	ouders	
graag	steun	krijgen	en	zoeken	
bij	opvoedingsvraagstukken.	
Ook	vragen	ze	hulp	van	een	vrijwilliger.

	“Soms hebben organisaties de neiging om van 
hun vrijwilligers een soort ‘profs’ te maken, 
maar zij hebben juist een andere taak en 
verantwoordelijkheden. Vrijwilligers hebben, 
in tegenstelling tot professionals, de tijd om 
een goede band op te bouwen met een gezin 
en sommige situaties daar bespreekbaar te 
maken,” aldus	de	Winter.

Op	de	vraag	van	een	vrijwilliger	uit	het	publiek	
of	vrijwilligers	in	complexe	gezinssituaties	een	
rol	kunnen	spelen	is	de	Winter	stellig. 

“Laat de professionals indiceren en 
medicaliseren en de vrijwilligers juist doen 
waarvoor ze zo belangrijk zijn, de alledaagse 
dingen van met een kind spelen, naar de 
dierentuin gaan of samen iets voor school 
doen.”

Micha	de	Winter

Micha	de	Winter	bij	Handjehelpen
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Werkgebied
Handjehelpen	is	werkzaam	in	17	gemeenten.	Zestien	daarvan	liggen	in	de	provincie	Utrecht,		
de	gemeente	Weesp	in	Noord	Holland.

De Ronde Venen

Stichtse Vecht
De Bilt

Zeist

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Houten

Vianen

Lopik

Nieuwegein
IJsselstein

Utrecht
Woerden

Montfoort

Oudewater

Bunnik

Weesp
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HOOFDSTUK 4
MAATSCHAPPELIJK	
BETROKKEN	ONDERNEMEN

Handjehelpen	bedankt	allerlei	bedrijven,	
stichtingen	en	particulieren	die	onze	
organisatie	een	warm	hart	hebben	
toegedragen	in	2016.

Smaak	ontwerpers
Henriëtte	van	Asch	van	Smaak	ontwerpers	is	
dé	grafisch	vormgeefster	van	Handjehelpen.	
Zo	ook	van	dit	jaarverslag.	Zij	doet	dit	al	jaren	
belangeloos.	www.smaak-ontwerpers.nl
	
Transportfirma	Druijff	las	in	een	advertentie	
van	Handjehelpen	dat	een	oud	trucker	met	
een	beperking	nog	eens	graag	een	dagje	met	
een	vrachtwagen	mee	zou	willen	rijden	en	
nodigden	hem	uit	voor	een	mooie	rit.	
De	hulpvrager:	“Ik	ben	naar	Woudenberg	
gebracht	en	heb	daar	kennis	gemaakt	met	
chauffeur	Karel	Druijff.	Ik	mocht	vervolgens	
mee	een	lange	rit	maken	en	we	hebben	
heerlijk	zitten	kletsen.	Ik	heb	zo	genoten,	ik	
heb	het	echt	fantastisch	gehad!	Ik	ben	zo	
gelukkig	dat	er	nog	mensen	zijn	die	anderen	
een	handje	willen	helpen.”

Albert	Heijn	Twijnstraat
De	‘Appie’	aan	de	Twijnstraat	in	Utrecht	
verzorgde	gratis	goodiebags	voor	de	
mantelzorgmiddag	die	Handjehelpen	in	
maart	organiseerde.	

Eind	november	zamelde	dit	filiaal	mooi	en	
bruikbaar	speelgoed	in	voor	de	kinderen	uit	
onze	hulpgezinnen.	De	klanten	gaven	gul,	er	
werden	kofferbakken	vol	mooie	spulletjes	
afgestaan.	

Een	klant	uit	de	winkel	belde	Handjehelpen	
met	de	vraag	of	wij	ook	een	gezin	wisten	
voor	zijn	ongebruikte	tablet.	Een	gezin	met	
5	kinderen	dat	in	de	schuldsanering	zit,	
en	waarvan	en	de	vader	een	psychische	
beperking	heeft,	kreeg	de	tablet,	die	voor	hen	
als	een	groot	geschenk	kwam.	

Dank je voor de cadeautjes. De kinderen zijn er 
erg blij mee, met speciale dank voor de stagiair 
die ze kwam brengen. goodybag voor

mantelzorgmiddag
van AH

Kofferbakken 
vol speelgoed!

Transportfirma	Druijff	

AH	Twijnstraat

AH	Twijnstraat

Ik heb zo genoten, ik heb het 
echt fantastisch gehad!
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Leerlingen	van	OBS	De	Hoge	Raven	
uit	Hoograven	in	Utrecht	liepen	22	april	de	
benen	uit	hun	lijf	bij	de	estafetteloop	van	de	
koningsspelen.	De	opbrengst	van	maar	liefst	
€4.397,50	doneerden	ze	aan	Handjehelpen!	
Echt	fantastisch	sportief	en	natuurlijk	ook	
superlief!	Op	de	school	zitten	kinderen	die	
een	maatje	hebben	via	Handjehelpen,	vandaar	
dat	wij	werden	uitgekozen	tot	goed	doel.

Verjaardagsdonatie
Van	Sanneke	Kats	en	Peter	Idema	uit	Utrecht,	
waarvan	ook	een	kind	op	De	Hoge	Raven	zit,	
kreeg	Handjehelpen		405	euro	gedoneerd.	Het	
geld	was	ingezameld	op	een	verjaardagsfeest.	

Stichting	Haringparty	Lopikerwaard
Maar	liefst	3.000	euro	in	totaal	mocht	Martine	
Schüller	van	Handjehelpen	in	ontvangst	
nemen	bij	de	haringparty	in	de	Lopikerwaard.	
Handjehelpen	was	daar	één	van	de	goede	
doelen	en	voor	elke	gemeente	in	dit	gebied	
waar	Handjehelpen	actief	is	kreeg	zij	een	
cheque	van	750	euro.	

Peter	Bakker	van	de	regionale	krant	De	
Groene	Venen	stelde	de	achterkant	van	het	
bedankkaartje	van	zijn	bezorgers	beschikbaar	
voor	een	gratis	advertentie	van	Handjehelpen.	

Musicalkaartjes
Het	Oranje	Fonds	deelde	gratis	kaartjes	
uit	onder	onze	vrijwilligers	voor	de	
broadwaymusical	PIPPIN	in	Carré.	

Stichting	Geluk	en	Vrijheid	
Op	22	juni	kon	een	groep	kinderen	met	
een	beperking	die	ingeschreven	staat	bij	
Handjehelpen	op	de	Porschedag	van	Stichting	
Geluk	en	Vrijheid	rondrijden	in	een	echte	
Porsche.	Hun	ouders	en	andere	gezinsleden	én	
hun	vrijwilliger	kregen	een	heerlijk	buffet.

Stichting	Haringparty
Bedankkaartje 

bezorgers

Stichting Haringparty 
Lopikerwaard doneert 

3.000 euro! 

Hessel Hulsman vindt 
de Porschedag 
helemaal top 

De	Groene	Venen

Stichting	Geluk	en	Vrijheid

OBS	De	Hoge	Raven
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HOOFDSTUK 5
DE	CIJFERS

Hulpuren 
Het	aantal	hulpuren	is	in	2016	flink	toegenomen	ten	opzichte	van	2015.	In	totaal	steeg	dat	met	
18.000	uren	tot	140.000!	Er	zijn	meer	hulpvragers	dan	ooit	geholpen,	63%	van	de	hulpvragers	
die	bij	ons	ingeschreven	staan.	Het	aantal	hulpvragers	steeg	met	11%	ten	opzichte	van	2015.	De	
koppelingen	stegen	ten	opzichte	van	vorig	jaar	met	198	tot	een	aantal	van	1766.	

Activiteiten
De	vrijwilligers	en	stagiairs	bieden	op	veel	verschillende	vlakken	hulp	en	ondersteuning.

Soorten hulp in 2016

Stagiairs
In	2016	staken	295	stagiairs	de	handen	uit	de	mouwen	bij	onze	hulpvragers.
 · 1e	jaars	HBO	:	 171
 · 2e/3e	jaars	HBO:	 110
 · MBO	:	 11
 · Maatschappelijke	stage	:	 3	

Vrijwilligers 
In	totaal	zijn	er	1295	vrijwilligers	actief	bij	Handjehelpen.	Daarvan	zijn	er	394	geworven	in	
2016.	Vooral	in	de	stad	Utrecht	besluiten	meer	mensen	vrijwilligerswerk	te	gaan	doen,	het	
aantal	nieuwe	vrijwilligers	steeg	daar	flink.	Momenteel	komt	meer	dan	de	helft	van	de	nieuwe	
vrijwilligers	uit	Utrecht.	In	het	buitengebied	is	het	moeilijker	nieuwe	vrijwilligers	te	vinden.	

Leeftijdsverdeling vrijwilligers
Handjehelpen	heeft	veel	jonge	vrijwilligers.	Het	is	fijn	dat	veel	jongeren	en	jong	
volwassenen	graag	vrijwilligerswerk	doen	naast	hun	studie	of	werk.	Maar	ook	in	alle	andere	
leeftijdscategorieën	hebben	we	helpende	handen	zodat	we	ook	oudere	hulpvragers	die	graag	
met	een	leeftijdsgenoot	op	willen	trekken,	aan	een	maatje	kunnen	helpen.

Leeftijdsverdeling vrijwilligers aantallen

(exclusief stagiairs)
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ONMISBAAR MANTELZORGMAATJE!
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Hulpvragers 
De	beperkingen	van	onze	hulpvragers	zijn	heel	divers.	Van	oudsher	is	de	groep	hulpvragers	met	
een	verstandelijke	beperking	het	grootst.	

Beperkingen (% in 2016)

3%
13%

12%

3%

7%

12%

7%

15%

6%

2%

20%

Autisme

Chronische ziekte

Dementie

Gedragsproblemen

Lichamelijke beperking

Niet Aangeboren Hersenletsel

Psychische beperking

Sociale beperking

Taalachterstand 

Verstandelijke beperking

Zintuiglijke beperking

Cijfers per gemeente

 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Utrecht 38723 44711 47546 55925 454 524 647 734

De	Ronde	Venen 4431 4399 4387 5664 54 55 61 73

Stichtse	Vecht 9722 15074 13386 14194 139 183 181 197

Woerden 7765 6497 6358 5703 93 79 87 86

Montfoort 2316 2181 2125 2070 24 23 33 29

Oudewater 820 1005 1039 1354 7 14 15 14

Lopik 2336 2193 2457 2440 17 18 23 27

Houten 6970 8144 8185 7669 75 81 93 85

IJsselstein 2979 3943 4451 4707 32 47 51 57

Nieuwegein 6251 6604 8709 10876 66 73 80 115

Vianen 849 1441 1660 2848 10 17 22 27

De	Bilt 3903 4082 3672 4693 42 50 57 53

Zeist 4821 4709 4768 4631 43 54 57 66

Bunnik 1883 2502 2736 2470 15 22 27 27

Utrechtse	Heuvelrug 5209 6561 7832 11045 47 66 106 135

Wijk	bij	Duurstede 3120 3090 2648 2749 27 28 28 30

Weesp 458 11

Buiten werkgebied 275 2

TOTAAL 104098* 117411* 121959 139496 1196* 1336* 1568 1766

* inclusief De Bilt Wijkdiensten

Hulpuren	aantal	uren	hulp,	gegeven	
door	vrijwilligers	en	stagiaires

Gemeente Koppelingen	het	totaal	aantal	matches	
van	een	unieke	hulpvrager	en	hulpgever
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Column van onze vrijwilliger Vincent Mirk. 
Hij is maatje voor een jongen met autisme.

Een hit van drie woordjes

‘Toen de dag begon, scheen de zon.’ Bij dat 
liedje is het een keer gelukt: maar liefst drie 
woorden zong Peter mee. En dat maakte mijn 
dag helemaal goed, dat gaf mij kracht voor 
tien. Ook al was er geen enkele emotie op zijn 
gezicht af te lezen. Ook al klonk hij als een 
robot die eentonige klanken uitstootte. Ook 
al liep hij ondertussen krampachtig naar het 
raam te wijzen. Ik had geen idee wat hij dacht, 
wat er in hem omging. Maar het leek er toch 
verdraaid veel op dat we een magisch moment 
samen hadden. Drie woordjes lang.

Als vrijwilliger kom ik graag bij de mensen 
thuis. Ik mag één dag in de maand de ‘buddy’ 
zijn van een autistische jongen van 25 die 
nauwelijks contact maakt met mensen. Ik zie 
het echt als een voorrecht dat ik zomaar mag 
binnenstappen bij een ander gezin en mag 
proberen de dag op te fleuren, maar het is ook 
heftig. Dit gezin worstelt met de toestand van 
zoonlief. Ik ken niet alle achtergronden, 
maar hij heeft jarenlang in de dagbehandeling 

gezeten en slikt veel zware medicijnen.  
Vooral dat laatste maakt van hem een soort 
zombie: hij staart afwezig voor zich uit en 
loopt meestal traag. Tegelijkertijd heerst er 
een enorme onrust in hem: als hij praat, vraagt 
hij vooral wat er straks gaat gebeuren of wat 
hij moet doen. Hij kan zich in feite nergens op 
concentreren.

En dan kom ik dus zijn kamer binnen met mijn 
ukelele (een kleine gitaar met vier snaren). Ik 
kan slechts een paar akkoorden spelen, maar 
ik heb vooral het talent dat ik teksten kan 
improviseren. Dus dat doe ik. Ik kijk rond en 
benoem iets dat ik zie in zijn kamer: een lamp, 
een knuffel of een poster. Vervolgens flans ik 
een heel eenvoudig liedje in elkaar, in de hoop 
dat hij iets herkent en misschien zelfs even 
meedoet. Heel af en toe lukt dat.

Zelf heb ik soms de grootste lol als ik lange 
coupletten zing over een rode ballon die de 
meest bizarre avonturen beleeft terwijl hij 
door de lucht vliegt. Of een hondje dat leert 

goochelen en beroemd wordt. Maar het 
refrein van het lied blijft het belangrijkste. Dat 
moet simpel en doeltreffend, kort en krachtig, 
maar vooral: meezingbaar.

Op een dag scheen de zon prachtig zijn 
kamer in. Dus dat konden we mooi in een 
liedje vangen, leek mij. Toen ik het refreintje 
had ingezet, hoorde ik opeens heel zacht een 
krakerig geluid uit Peters mond komen. Na 
wat voorzichtig geklungel van zijn kant en 
wat gemeende aansporingen van de mijne, 
hadden we het heel even te pakken. ‘Toen de 
dag begon, scheen de zon.’ Elke vierde keer 
dat we die regel zongen, fluisterde Peter de 
laatste drie woorden. En nog een keer, en nog 
een keer. Dit lied had geen couplet nodig, geen 
brug, geen wending. We hadden een hit. 

Noot:	de	naam	van	Peter	is	fictief,	de	situatie	
is	waargebeurd.	
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