
vrijwilliger gevonden?

vrijwilligers en stagiaires kunnen een 
aanvulling zijn op de hulpverlening aan 

kinderen en volwassenen met een beperking

Maatje gezocht!



SAMENWERKEN MET 
DE INFORMELE ZORG!
Hulpverleners moeten steeds vaker keuzes 
maken: de zorgvraag neemt toe, de tijd van de 
hulpverlener is beperkt. Samenwerken met 
Handjehelpen kan zo’n keuze zijn. Wij koppelen 
vrijwilligers en stagiaires aan kinderen en 
volwassenen met een beperking. Handjehelpen 
denkt graag mee over hoe vrijwilligers iets 
kunnen betekenen in de thuissituatie, als 
aanvulling op de formele zorg. 

Meerwaarde
Een vrijwilliger of stagiaire
• stemt af met de formele zorg
• helpt de cliënt met het opvolgen van de 

adviezen
• geeft de cliënt extra tijd en aandacht
• kan meerdere uren per week worden ingezet
• werkt voor een langere periode bij de cliënt
• wordt intensief begeleid door een eigen 

coördinator van Handjehelpen
• krijgt een passend scholingsaanbod 

aangeboden
Onze stagiaires komen van de opleidingen SPH, 
Pedagogiek, MWD en Toegepaste Psychologie.

Hulp in de thuissituatie
Uitgangspunt is altijd de behoefte van de cliënt. 
De hulp wordt thuis gegeven. Aanmelden kan 
telefonisch of per e-mail, bij voorkeur door de 
cliënt zelf of samen met een hulpverlener. Een 
indicatie of verwijzing is niet nodig. Er is geen 
wachtlijst, maar het kan wel even duren voordat 
de juiste koppeling is gemaakt. Handjehelpen 
zoekt altijd de optimale match, waarbij het klikt 
tussen hulpvrager en hulpgever. 

Cliënten kunnen ook vrijwilligers 
worden
Vrijwilligerswerk is gezond voor lichaam en geest. 
Het belang is altijd wederzijds: de hulpvrager 
wordt geholpen, de hulpgever heeft zinvol en 
leuk werk. Beiden genieten van het contact. 
Vanuit de formele zorg kunnen mensen die 
behoefte hebben aan meer zingeving in hun 
leven, doorverwezen worden en vrijwilliger bij 
Handjehelpen worden. Om een ander gezelschap 
te houden bijvoorbeeld. Of om samen dingen op 
te pakken. 

Handjehelpen: gewoon doen!
Handjehelpen zorgt voor een passende 
koppeling tussen mensen met een beperking 
en vrijwilligers, die hun maatschappelijke 
betrokkenheid willen omzetten in daden. Sinds 
de oprichting door ouders met een hulpvraag 
is Handjehelpen in 35 jaar uitgegroeid tot een 
professionele organisatie met 18 medewerkers. 
In 2013 werd door meer dan 1200 vrijwilligers 
en stagiaires ruim 105.000 uur hulp geboden. 
Handjehelpen is actief in de regio Utrecht. 

Meer info of meteen aanmelden? Kijk op www.handjehelpen.nl 

extra tijd en aandacht
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