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INLEIDING 
INFORMELE	HULP	GROEIT	HARD;	
MEER	VRIJWILLIGERS	NODIG	

2015,	hét	jaar	van	de	transitie,	is	voor	
Handjehelpen	een	jaar	van	records.	
We	hebben	meer	hulpvragen	dan	ooit	
gekregen,	meer	vrijwilligers	geworven	en	meer	
stagiairs	ingezet	dan	we	ooit	hebben	gedaan.	
	
Handjehelpen	is	dus	goed	te	vinden	door	
mensen	die	hulp	nodig	hebben.	Daar	is	met	
alle	vrijwilligers,	stagiairs	en	het	hele	team,	
keihard	aan	gewerkt.	Het	is	bijzonder	om	te	
zien	dat	door	zoveel	saamhorigheid	zoveel	
werk	verzet	kan	worden.	Het	is	een	jaar	om	
met	trots	en	tevredenheid	op	terug	te	kijken.

Er	is	ook	letterlijk	gewerkt	aan	onze	
zichtbaarheid.	We	hebben	een	bedrijfsfilmpje	
van	Handjehelpen	gemaakt;	we	stonden	
met	billboards	langs	de	weg;	adverteerden	
in	kranten	en	hingen	met	een	poster	in	de	
bus.	En	ook	een	primeur:	Handjehelpen	was	
in	december,	met	dank	aan	de	gemeente	
Utrecht,	te	zien	en	te	horen	met	spotjes	
bij	RTV	Utrecht.	Ook	in	de	in	de	wijk-	en	
buurtteams	in	diverse	gemeenten	kwam	
Handjehelpen	in	beeld.	Onze	medewerkers	
en	die	van	andere	informele	zorgorganisaties	
fungeerden	daar	als	ambassadeur	voor	de	

hele	informele	zorg,	een	mooie	samenwerking	
waarbij	de	kennis	van	de	informele	zorg	door	
ons	allen	werd	overgedragen.

Dat	ondanks	alle	extra	koppelingen	nog	
steeds	heel	zorgvuldig	te	werk	wordt	gegaan,	
bleek	dit	jaar	uit	het	tevredenheidsonderzoek	
dat	werd	gehouden	onder	onze	vrijwilligers.	
Handjehelpen	krijgt	een	7,9	voor	de	
begeleiding,	koppelingen	en	werkwijze!	
Eenzelfde	cijfer	kregen	we	in	2014	van	onze	
hulpvragers.	Rapportcijfers	die	gezien	mogen	
worden!

Irene Domburg
directeur/bestuurder

Handjehelpen	was	dus	zichtbaar,	
bereikbaar	en	hielp:

“Handjehelpen heeft ons gezin gesteund 
in de tijd dat een gezinslid ziek was, maar 
nog niet was gediagnosticeerd. Door deze 

ondersteuning is voorkomen dat we als gezin 
in een neerwaartse spiraal terecht kwamen. 
Ook is er veel zorg geweest voor de kinderen 
toen één van de ouders ernstig ziek was. De 

morele steun was van zeer groot belang”.

“Als mijn Handjehelpen-vrijwilligster langs 
komt, word ik niet alleen praktisch geholpen, 
maar krijg ik ook het gevoel dat ik de moeite 
waard ben. Dat geeft me dan weer energie”.

Zomaar	twee	reacties	van	verschillende	
hulpvragers	van	Handjehelpen	die	aangeven	

waar	het	om	draait.	
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HOOFDSTUK 1 
HANDJEHELPEN,	
WAT	WE	GEWOON	DOEN	

Missie en visie
Handjehelpen	wil	bijdragen	aan	een	samen-
leving	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	en	vrij-
willigers	elkaar	versterken	en	zinvol	aan	de	
samenleving	kunnen	deelnemen.	We	werken	
vanuit	de	presentiebenadering.	Dat	betekent	
dat	de	wens	van	de	hulpvrager	centraal	staat,	
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.

Werkwijze 
De	juiste	match	tussen	hulpvrager	en	
vrijwilliger	is	cruciaal	voor	het	succes	van	
de	koppeling.	Handjehelpen	stopt	veel	tijd	
en	aandacht	in	het	maken	van	de	juiste	
verbinding.	Als	een	hulpvrager	zich	aanmeldt,	

gaat	de	betreffende	regiocoördinator	van	
Handjehelpen	bij	hem	of	haar	op	huisbezoek.	
In	het	kennismakingsgesprek	wordt	altijd	eerst	
naar	de	mogelijkheden	en	de	behoeftes	van	
de	hulpvrager	gevraagd.	De	wensen	van	de	
hulpvrager	zijn	altijd	ons	uitgangspunt.	Daarna	
gaat	de	regiocoördinator	op	zoek	naar	een	
vrijwilliger	of	stagiair	die	past	bij	de	hulpvraag.	
Vervolgens	wordt	een	inwerk-	en	proefperiode	
afgesproken.	Deze	werkwijze	leidt	vaak	tot	
langdurige	koppelingen,	waarbij	zowel	de	
belangen	van	de	hulpvrager	als	die	van	de	
vrijwilliger	in	acht	worden	genomen.

Effecten 
Door	de	praktische	ondersteuning	wordt	de	
druk	voor	ouders,	broers	en	zussen	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.

Uit	een	enquête	uit	2014	onder	onze	hulp-
vragers	blijkt	hun	maatje	de	hiernaast	staande	
effecten	te	hebben:	

    
Resultaten
Door	de	hulp	van	Handjehelpen…

…	voelt	77% van	de	hulpvragers	zich	minder   
 alleen.
…	heeft	57%	meer	en/of	beter contact	met			
	 andere	mensen.
…	kan	61%	beter	omgaan met zijn ziekte		 	
	 en/of	beperking.
…	redt	57%	zich	beter	door	financiële	en/of			
	 administratieve hulp.
…	kan	87%	dingen	doen	die	zij	anders	niet		 	
zouden	kunnen.
…	voelt	50%	zich	prettiger	en	ziet	er		 	
	 verzorgder	uit.

…	redt	55%	zich	beter	door	hulp bij klussen		 	
	 in	en	rond	het	huis	en	de	tuin.	 	
…	kan	53%	anderen	makkelijker	om	hulp   
 vragen.
…	weet	56%	beter	welke	praktische hulp	
mogelijk	is.
…	kan	46%	beter	contact maken	met	andere		
	 mensen.
…	weet	40%	beter	wat	hun omgeving	voor	 	
	 hen	te	bieden	heeft.
…	weet	51%	meer	over	welke mogelijkheden er		
	 zijn	om	beter	met	haar	ziekte	of	beperking		
	 om	te	leren	gaan.

“De hulp van Handjehelpen is belangrijk 
omdat mijn kind een gezellige middag 

heeft en ik dan even tijd voor mijzelf heb. 
Een kind met een beperking opvoeden kost 
heel veel energie en dat iemand dan een 

‘handje komt helpen’, is heel erg welkom!”, 
aldus een hulpvrager uit Benschop.
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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.

Wat vinden onze vrijwilligers?
In	2015	heeft	Handjehelpen	een	tevreden-
heidsonderzoek	laten	uitvoeren	onder	haar	
vrijwilligers.	Het	doel	was	inzicht	te	krijgen	in	
de	ervaringen	van	deze	‘maatjes’	en	op	welke	
punten	de	dienstverlening	wellicht	verbeterd	
kon	worden.	Er	werden	vragen	gesteld	
over	de	bereikbaarheid	van	de	organisatie,	
de	informatievoorziening,	ondersteuning	
en	waardering	vanuit	de	organisatie	en	de	
samenwerking	met	cliënten.	Het	gemiddelde	
cijfer	dat	Handjehelpen	kreeg	was	een	7,9.	Een	
prachtige	waardering!	

Vorig	jaar	kreeg	Handjehelpen	exact	hetzelfde	
cijfer	van	haar	hulpvragers	bij	een	vergelijkbaar	
onderzoek.	Uit	de	onderzoeksresultaten	blijkt	
ook	dat	er	sprake	is	van	een	hoge	mate	van	
wederkerigheid	in	de	maatjescontacten.

Gemiddeld	werkt	iets	meer	dan	de	helft	
van	de	vrijwilligers	wekelijks	3.4	uur	bij	een	
hulpvrager	en	22%	3.6	uur	per	twee	weken.	

98% van	de	vrijwilligers	heeft plezier		
in	het	vrijwilligerswerk
94%	heeft	vrijwilligerswerk	dat	aansluit 
bij de interesses
78%	leert	door	het	vrijwilligerswerk	
nieuwe dingen
96%	vindt	dat	vrijwilligerswerk	het	
gevoel	geeft	iets goeds	te	doen
85%	heeft	goed contact	met	de	
medewerkers	van	Handjehelpen
85%	vindt	dat	er	snel gereageerd	wordt	
als	er	vragen	zijn	gesteld
71%	voelt	zich	betrokken	bij	de	
organisatie
82%	voelt	zich	gewaardeerd	door	
Handjehelpen	
98%	ervaart	goed	contact	met	de	
hulpvrager
95%	kan	voldoen	aan	de	wensen	van	
de	hulpvrager

Vrijwilligster Karin ondersteunt de moeder van 
Oscar bij zijn opvoeding. Oscar is doof geboren 
en Karin komt elke woensdag met hem spelen. 
Zij is doventolk van beroep. “Ik word zo blij van 

dit werk”, aldus Karin. Oscar’s moeder heeft 
door de komst van Karin tijd voor zijn kleine 
zusje én ze heeft er een vriendin bijgekregen. 

Moeder van Oscar: 
“Elke woensdagmiddag is voor ons een feestje!”

KARIN EN OSCAR

Hulpvragers	van	Handjehelpen	over	
de	vrijwilligster	van	hun	dochter:

Hallo Handjehelpen,
We hebben nog steeds een 

FANTASTISCHE vrijwilligster!!! 
Al 7 jaar lang! Ze gaat elke week 
met onze dochter zwemmen en 

hebben het alle 2 heel leuk!. Zij is 
GOUD waard!!!! Voor ons en onze 

dochter, met een zware lichamelijke 
beperking en autisme, is zij een vast 
en betrouwbaar baken om overeind 

te blijven! Als jullie medailles uit delen 
dan dragen we haar direct voor!
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Het stagebureau 
Het	stagebureau	van	Handjehelpen	koppelt	
stagiairs	aan	de	wat	complexere	hulpvragen.	
In	2015	zijn	269	eerste-,	tweede-	en	derdejaars	
MBO-en	HBO	studenten	voor	Handjehelpen	
aan	de	slag	gegaan.	Zij	kwamen	vanuit	de
studierichtingen:	Pedagogiek,	Social	Work,	
Toegepaste	Psychologie	en	Sociaal	Peda-
gogische	Hulpverlening.	Stagiairs	die	via
Handjehelpen	stage	lopen,	worden	ingezet	
vanuit	dezelfde	uitgangspunten	als	de	
vrijwilliger.		
	
De	opdracht	is	om	met	tijd	en	aandacht	voor	
de	hulpvrager	te	werken	en	uit	te	gaan	van	de	
hulpvraag,	zonder	een	leidend	handelingsplan.	
Daarnaast	kan	de	stagiair	de	lijnen	van	de	
formele	zorg	volgen	en	eventueel	inhoudelijk	
aansluiten	op	de	methodieken.

Op	deze	manier	biedt	de	stage	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	de	informele	hulp	te	gaan	
samenwerken.

Stagiairs in de startblokken voor hun stage

HOOFDSTUK 2
SAMENWERKEN:	EERSTE	ERVARINGEN	
MET	DE	VERANDERENDE	ZORG

Het	jaar	2015	is	het	eerste	jaar	van	de	transitie:	
gemeenten	hebben	de	verantwoording	
gekregen	over	de	Wet	Maatschappelijke	
Ondersteuning	en	de	Jeugdwet.	Het	
zelfredzamer	maken	van	de	burgers	staat	
voorop,	net	als	de	efficiënte	samenwerking	
tussen	formele-	en	informele	zorg.	Als	gevolg	
hiervan	zijn	ook	in	het	werkgebied	van	
Handjehelpen	overal	wijk-	of	buurtteams	
gekomen.	Handjehelpen	is	in	veel	van	die	
teams	gevraagd	mee	te	gaan	werken	als	
ambassadeur	van	de	informele	zorg.

Samenwerken	wordt	steeds	belangrijker:	met	
buurtteams,	maar	ook	met	zorgaanbieders	die	
zich	anders	moeten	organiseren	en	informele	
hulp	ook	nodig	hebben.	Dat	merken	we:	We	
worden	gevonden	en	werken	nauw	samen.	En	
we	worden	steeds	vaker	om	advies	gevraagd,	
onze	expertise	wordt	gezien	en	gewaardeerd.	
Door	de	bezuinigingen	bij	de	overheid	hebben	
we	het	afgelopen	jaar	vaker	en	met	succes	
een	beroep	gedaan	op	projectsubsidies	voor	
innovatieve	ideeën	bij	fondsen.	

SAMENWERKINGSPROJECTEN MET DE 
FORMELE ZORG.	
Handjehelpen en deelname in sociale 
wijk- en of jeugdteams 
In	2015	zijn	de	ambassadeurs	informele	zorg	
van	Handjehelpen	in	de	sociale	wijkteams	van	
Utrechtse	Heuvelrug	(3x)	en	de	buurtteams	uit	
Utrecht	(18x)	heel	actief	geweest.	Elke	week	is	
er	meegedacht	en	geadviseerd	over	de	inzet	
van	informele	zorg.	Dit	doet	Handjehelpen	
samen	met	andere	informele	partners	en	zij	
representeren	het	hele	informele	veld	van	de	
stad	of	het	dorp	waar	het	wijkteam	werkt.	

De	resultaten	zijn	verbluffend:	uit	de	
registraties	blijkt	dat	in	70	tot	80%	van	de	
casuïstiek	het	mogelijk	is	om	informele	hulp	in	
te	schakelen.	Soms	in	plaats	van	formele	hulp,	
soms	als	aanvulling.	Een	prachtig	resultaat.	
In	de	meeste	wijkteams	is	de	samenwerking	
afgerond:	de	medewerkers	hebben	de	kennis	
over	informele	zorg	en	kunnen	nu	zelf	hun	
weg	vinden.	In	sommige	teams	zal	in	2016	nog	
een	lichte	vorm	van	ondersteuning	zijn.	Het	
samenwerken	in	wijk-	of	buurtteams	heeft	een	
hausse	aan	nieuwe	hulpvragers	opgeleverd.	Zij	
weten	Handjehelpen	goed	te	vinden.
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Handjehelpen en Abrona (Woerden)	
Abrona	is	dienstverlener	voor	mensen	met	
een	verstandelijke	beperking.	Handjehelpen	
heeft	met	Abrona	in	2015	weer	intensief	
samengewerkt.	We	zijn	begonnen	met	een	
nieuwe	proef	waarbij	de	formele-	en	informele	
zorg	samenwerken	bij	een	cliënt	van	Abrona	
met	het	doel	om	de	formele	zorg	af	te	
bouwen	zonder	dat	het	welzijn	van	de	cliënt	
afneemt.	Deze	pilot	is	eind	2015	gestart	in	
Woerden.	

Projecten om verschillende doelgroepen 
van Handjehelpen te ondersteunen
Maatjes voor hulpvragers met 
Niet Aangeboren Hersenletsel 
(alle	gemeenten)
Iemand	met	hersenletsel	vindt	het	vaak	
moeilijk	inlevend	en	dankbaar	te	zijn	voor	de	
hulp	van	een	ander.	Dit	kan	lastig	zijn	voor	
een	vrijwilliger.	Daarom	krijgen	‘Maatjes	voor	
hulpvragers	met	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	
(NAH)’	extra	steun	van	Handjehelpen	door	
training	en	intervisie.	Hier	leren	zij	hoe	mensen	
door	hun	NAH	kunnen	veranderen	en	hoe	ze	
daar	het	best	mee	om	kunnen	gaan.	Ook	is	
er	veel	behoefte	om	met	collega	vrijwilligers	
ervaringen	uit	te	wisselen.	In	2015	is	het	
project,	dat	startte	in	2013,	verder	uitgebreid.	
Inmiddels	zijn	er	75	mooie	koppelingen	

gemaakt.	Het	project	wordt	gefinancierd	
door	het	fonds	RCOAK;	het	KfHeinfonds;	
het	Kansfonds;	Stichting	Dioraphte	en	het	
VSB	fonds.

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 me veel voldoening.”

De Nachtvrijwilliger (gemeente	Stichtse	
Vecht,	Utrecht	en	Utrechtse	Heuvelrug)
Samenwonen	met	iemand	met	dementie	
wordt	gedurende	het	ziekteproces	steeds	
moeilijker	voor	de	mantelzorger.	Helemaal	als	
degene	met	dementie	het	dag-	en	nachtritme	
begint	om	te	draaien.	De	mantelzorger	raakt	
oververmoeid,	maar	opname	wordt	vaak	
lang	uitgesteld.	Handjehelpen	steunt	met	
een	nachtvrijwilliger:	iemand	die	tweemaal	
per	maand	de	zorg	in	de	nacht	overneemt.	
Mantelzorgers	worden	hierdoor	ontlast	en	
kunnen	eens	goed	doorslapen	in	hun	eigen	
bed.	De	Nachtvrijwilliger	is	vanaf	1	september	
2015	ook	in	de	gemeente	Utrechtse	Heuvelrug	
gestart.	Daar	is	een	eerste	koppeling	gemaakt.
Er	zijn	zes	nachtvrijwilligers	getraind.	Het	
project	wordt	gefinancierd	door	de	betrokken	
gemeenten.

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	
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)
Door	de	transformatie	in	de	zorg	is	er	
een	grote	groep	volwassenen	en	ouderen	
met	een	beperking	die	beduidend	minder	
hulp	krijgt	via	de	formele	zorg.	Sommigen	
hebben	nauwelijks	een	eigen	netwerk	dat	
hen	ondersteunt	en	vaak	spelen	nog	andere	
complicerende	factoren	een	rol.	Kortom,	
complexe	hulpvragen.	Handjehelpen	vindt	
het	een	uitdaging	om	voor	deze	hulpvragers	
goede	vrijwilligers	te	vinden	met	voldoende	
levenservaring.
	
Sinds	2009	zet	Handjehelpen	met	haar	
Stagebureau	HBO	stagiairs	in	die	als	vrijwilliger	
aan	de	slag	gaan	bij	deze	hulpvragers.	Dit	
zijn	vaak	jonge	stagiairs.	Het	Stagebureau	
gaat	nu	stageplekken	ontwikkelen	voor	
MBO-	en	HBO-	deeltijdstudenten	die	ouder	

GER EN JORN
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zijn	dan	30	jaar	en	meer	levenservaring	
hebben.	Deze	aanpak	blijkt	succesvol:	zeven	
deeltijdstudenten	zijn	bij	28	hulpvragers	als	
maatje	ingezet.	Het	wordt	gefinancierd	door	
het	Oranjefonds;	het	Kansfonds	en	Stichting	
Voorzorg	Utrecht.

Participatieproject 
(gemeente	De	Ronde	Venen)
Leven	met	een	beperking	is	niet	gemakkelijk	
en	vereist	veel	creativiteit.	Als	de	beperking	
leidt	tot	economische-	en	maatschappelijk	
buitensluiting,	is	dat	iets	wat	je	niemand	
toewenst.	Handjehelpen	helpt	deze	groep	
mensen	om	verbinding	te	houden	met	het	
maatschappelijk	leven.	En	in	dit	project	
gaan	we	nu	een	stapje	verder:	wij	willen	hen	
ondersteunen	in	het	herstellen	van	de	link	
et	het	economisch	leven.	

Hiervoor	werken	wij	samen	met	de	
Welzijnsorganisatie	Tympaan/De	Baat	van	
De	Ronde	Venen.	Gezamenlijk	laten	wij	deze	
mensen	werkervaring	opdoen	in	onze	zorg-	en	
welzijnssector.	Dit	project	wordt	gefinancierd	
door	de	gemeente	De	Ronde	Venen;	het	
Oranjefonds,	het	Revalidatiefonds	en	het	
Kansfonds.

Handjehelpen Vriendenkring (Utrecht,	
Zeist,	Houten,	Nieuwegein	en	Woerden)
Vrienden	maken	en	vrienden	houden	is	voor	
mensen	met	een	licht	verstandelijke	beperking	
niet	vanzelfsprekend.	Vrijwilligers	helpen	via	
dit	project	met	het	opzetten	en	begeleiden	
van	vriendenkringen	voor	deze	doelgroep.	
Handjehelpen	doet	dit	in	samenwerking	met	
De	Wilg	en	MEE.	

De	hulpvragers	zijn	tussen	de	20	en	30	
jaar	en	wonen	(begeleid)	zelfstandig.	Een	
Vriendenkring	voorkomt	eenzaamheid	en	
zorgt	ervoor	dat	mensen	blijven	meedoen	
in	de	maatschappij.	Het	doel	is	dat	mensen	
binnen	twee	jaar	hun	eigen	Vriendenkring	
onderhouden.	

Nourredinne kan sinds kort huppelen, dat 
heeft hij geleerd van Gerhilde. Gerhilde loopt 

stage en komt hem elke woensdagmiddag 
helpen met huiswerk. Want Nourredinne 
is een beetje druk en vindt leren moeilijk. 
Gerhilde ondersteunt de moeder van het 
drukke gezin waar hij uit komt en geniet 

telkens weer wanneer zij ziet dat hij weer iets 
zélf kan.

GERHILDE EN NOURREDINNE
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HOOFDSTUK 3 
PERSONEEL:
MEER	HELPENDE	HANDEN	

In	2015	werkten	er	24	personeelsleden	bij	Handjehelpen.	We	namen	afscheid	van	één	personeels-
lid	en	verwelkomden	maar	liefst	vijf	nieuwe	gezichten.	In	2015	zijn	we	in	teams	gaan	werken	die	
bestaan	uit	regio-coördinatoren	en	coördinatoren	intensieve	begeleiding.	In	totaal	hebben	we	vijf	
teams:	Stad	Utrecht	Oost,	Stad	Utrecht	West,	Regio	Utrecht	Zuid	Oost	en	Regio	Utrecht	West.

Annemieke Rietberg	trad	als	regio-coördinator	in	dienst	en	is	werkzaam	in	Utrecht	West.	
Natascha Dhondt	is	de	nieuwe	regio-coördinator	van	De	Ronde	Venen	en	Woerden.
Jantina Vree en Wieke van Kempen	zijn	beiden	coördinator	intensieve	begeleiding	geworden	
en	begeleiden	de	steeds	groter	wordende	groep	tweede-	en	derdejaars	stagiairs.
Derya Gunes is	bij	het	secretariaat	aan	de	slag	gegaan	als	administratief	medewerkster.

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 Vink

Annemieke Rietberg

Yvonne Leeman

Ina Houdijk

Heleen Veenman-Leeflang Wieke van Kempen

Hennie Roor Rosemarie Pielage

Natascha Dhondt

Jantina Vree

Wilma LouwerseAnnemiek Harberink

Martine Schuller

Rona Mandersloot

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

“In totaal hebben we vijf teams: 
Stad Utrecht Oost, Stad Utrecht 
West, Regio Utrecht Zuid Oost en 
Regio Utrecht West.”
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Themabijeenkomsten 2015
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	2015	
werden	voor	het	eerst	bijeenkomsten	
georganiseerd	voor	nieuwe	vrijwilligers	die	
nog	niet	of	nét	aan	de	slag	waren	als	maatje.

In	2015	organiseerde	Handjehelpen	15	
themabijeenkomsten	over	onder	andere	
autisme,	grenzen	stellen,	mindfulness	en	
netwerkmaatjes.	In	totaal	mochten	we	505	
bezoekers	verwelkomen.	De	trainingen	over	
dementie	en	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	
vinden	plaats	in	besloten	groepjes.	De	lezingen	
van	Erik	Scherder	en	Evelien	Tonkens	bleken	
echte	publiekstrekkers.	

Erik Scherder steekt vrijwilligers 
Handjehelpen hart onder riem 
Hoogleraar	Klinische	Neuropsychologie	
Erik	Scherder	van	de	VU	kwam	29	april	
rechtstreeks	vanuit	de	studio	van	De	Wereld	
Draait	Door	naar	Handjehelpen.	Daar	stak	hij	
in	een	gloedvol	betoog	de	vrijwilligers	van	
Handjehelpen	een	hart	onder	de	riem.	“Zonder	
jullie	oprechte	liefde,	sympathie	en	empathie	
zouden	jullie	hulpvragers	er	veel	slechter	aan	
toe	zijn.	

Als	je	zelf	bijvoorbeeld	door	Alzheimer	geen	
initiatief	meer	kunt	tonen,	is	het	goed	dat	
je	gestimuleerd	wordt	om	te	wandelen	of	
fietsen.	Onderzoeken	tonen	aan	dat	bewegen	
de	ziekte	kan	vertragen.	Juist	als	iemand	zelf	
niet	meer	in	staat	is	structuur	aan	te	brengen	
in	zijn	of	haar	leven,	is	het	des	te	belangrijker	
dat	vrijwilligers	dat	doen.	Dat	geeft	letterlijk	
en	figuurlijk	houvast.	Ik	kan	maar	niet	
benadrukken	hoe	belangrijk	jullie	zijn”,		
aldus	de	breinprofessor.

Evelien Tonkens: vrijwilligerswerk 
maakt je gezond en gelukkig 
Waarom	doe	je	eigenlijk	vrijwilligerswerk	
en	wat	zijn	de	misverstanden	die	met	dit	
onderwerp	te	maken	hebben?	Daarover	kwam	
bijzonder	hoogleraar	Evelien	Tonkens	van	
de	Universiteit	voor	Humanistiek	in	Utrecht	
praten	bij	Handjehelpen.	In	de	zaal	zaten	ruim	
150	vrijwilligers,	wethouders,	ambtenaren	
en	stagiairs	die	zich	lieten	verrassen	door	
de	uitkomsten	van	onderzoeken	naar	
vrijwilligerswerk.	

Eén	van	de	misverstanden	is	dat	alleen	
mensen	met	veel	tijd	vrijwilligerswerk	doen.	
Juist	mensen	die	een	druk	leven	hebben,	
maken	tijd	om	iets	voor	een	ander	te	doen.	
Een	belangrijke	drijfveer	om	iets	voor	een	
ander	te	doen	noemt	Tonkens	het	‘weerkaatst	
geluk’.	“Je	doet	het	voor	een	ander,	maar	juist	
omdat	de	ander	er	blij	van	wordt,	word	jij	
het	ook!	En	vrijwilligerswerk	is	ook	gezond.	
Vrijwilligers	leven	langer,	zijn	optimistischer	én	
gelukkiger	dan	een	ander.	En	dat	effect	is	het	
grootst	als	je	je	twee	of	drie	uur	inzet	voor	
een	ander	per	week.”

Erik	Scherder Evelien	Tonkens
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Mijn vrouw en ik blijven fans van Handjehelpen,
een organisatie die MENSEN bij elkaar brengt. 

Mensen die betrokken zijn, en stuk voor stuk bijzonder. 
Via Handjehelpen ben ik de afgelopen maanden met twee leuke 

vrijwilligers in contact gebracht. Met de één heb ik inmiddels 
geregeld contact, hij bedenkt en organiseert leuke uitjes en 

daarnaast rij ik nog wel eens met mijn rolstoelbus zijn kant op 
om gewoon ff te kletsen. Hij kan eindeloos vertellen, heeft een 
uitgebreide en niet alledaagse levensloop, maar kan ook goed 
luisteren. Kortom een leuk contact, lijkt een prima vriendschap 

te worden. Dat hoop ik echt. 

Mijn zwemvrijwilliger is inmiddels twee keer langs geweest en 
binnenkort gaan we voor het eerst zwemmen. Daar hebben we 
allebei veel zin in. Hoewel ik beide vrijwilligers nog maar kort 

ken, waren beiden zo attent om zowel met mijn 50e verjaardag 
als met de Kerst van zich te laten horen. Ik stuur zelf nooit 

kaartjes, maar kreeg er van hen meteen twee. Allemaal heel 
mooi, dankbaar daarvoor. 

Groetjes Eduard 

Ons werkgebied
Handjehelpen	is	werkzaam	in	16	gemeenten	van	de	provincie	Utrecht.	De	gemeente	Weesp		
heeft	besloten	per	1	januari	2016	gebruik	te	gaan	maken	van	de	diensten	van	Handjehelpen.
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HOOFDSTUK 4
MAATSCHAPPELIJK	
BETROKKEN	ONDERNEMEN

Een	speciaal	woord	van	dank	gaat	uit	
naar	Smaak	Ontwerpers	uit	Utrecht.	
Henriëtte	van	Asch	en	Marja	Dirkse,	
www.smaak-ontwerpers.nl,	verzorgen	
al	sinds	2008	belangeloos	de	vormgeving	
van	Handjehelpen.	

Vrijwilligers	van	Handjehehelpen	uit	Woerden	
borrelen	met	hun	nieuwe	coördinator	
Natascha	Dhondt	bij	Plein	7	in	Woerden.	
De	hapjes	verzorgden	zij	gratis.	

Handjehelpen	werft	vrijwilligers	op	
Infozuil	Woerden.	Deze	gratis	reclame	is	
ons	aangeboden	via	een	beursvloermatch.

Het	Kansfonds	organiseerde	op	22	december	
een	concert	in	de	Grote	Kerk	in	Naarden	waar	
Karel	Kraaijenhof	en	Lavina	Meijer	optraden.	
Handjehelpen	kreeg	30	vrijkaartjes	om	uit	te	
delen.

Skipiste	Nieuwegein	was	zo	aardig	om	de	
kinderen	uit	een	hulpgezin	en	hun	stagiair	de	
middag	van	hun	leven	te	bezorgen	door	gratis	
toegang	aan	te	bieden.

Koeien	aaien,	kikkervisjes	vangen	en	lekker	
in	het	hooi	spelen.	Dat	konden	kinderen	van	
onze	hulpvragers	op	30	mei	doen	tijdens	het	
boerderij-uitje	In	Westbroek.	De	Agrarische	
Natuur	Vereniging	maakte	dat	mogelijk	in	
samenwerking	met	melkveebedrijf	‘De	Bonte	
Parels’.

Vier	kinderen	van	een	gezin	uit	Driebergen	
gingen	met	Handjehelpen	stagiair	Gerhilde	
lekker	zwemmen	in	Laco	de	Zwoer	in	
Driebergen.	Het	zwembad	stelde	de	
kaartjes	gratis	ter	beschikking..

Smaak	ontwerpers

Laco	de	Zwoer

Plein	7

Infozuil	Woerden

Skipiste	Nieuwegein

De koeien waren op 
hun beurt weer nieuwsgierig 

naar Handjehelpen.

Borrelen met hapjes.

Handjehelpen 
zichtbaar

De	Bonte	Parels
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De	Sesamacademie	ondersteunde	
Handjehelpen	bij	het	maken	van	een	risico-
analyse	en	het	vrijwilligersbeleid.

Op	verschillende	data	werden	in	de	
Albert	Heijn	Bisonspoor,	Terwijde,	Lunetten,	
Mijdrecht	en	in	de	Coöp	in	Kockengen	
vrijwilligers	geworven.	

In	juni	doneerde	Lions	Overholland	een	
bedrag	aan	Handjehelpen.	

Hoeve	Landzicht	in	Nieuwer	ter	Aar	
stelde	20	gratis	pannenkoeken	en	drankjes	
beschikbaar	voor	hulpvragers	en	hun	
maatje.	Dit	betrof	een	aanbod	van	een	
beursvloermatch	in	Stichtse	vecht.	

Arda	Nederveen	Productions	maakte	in	mei	
en	juni	met	veel	toewijding	onze	promotiefilm.	
Beelden	uit	deze	film	werden	veelvuldig	
gebruikt	voor	advertenties	én	voor	onze	
televisiespotjes	bij	RTVUtrecht.	

Eva	Brouwer,	presentatrice	van	RTV	Utrecht	
sprak	bij	wijze	van	Beursvloermatch	samen	
met	haar	collega’s	gratis	radiospotjes	in	voor	
Handjehelpen.

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

Omroep	Max	organiseerde	in	december	in	
de	Jaarbeurs	in	Utrecht	de	twaalfde	editie	
van	de	MAX	Proms.	Zij	gaven	hiervoor	100	
gratis	kaartjes	weg	aan	vrijwilligers	van	
Handjehelpen.

	

Hoeve	Landzicht

Eva	Brouwer

Een nieuwe vrijwilliger schreef 
na het zien van ons filmpje:

Wat een mooi filmpje! Het gaf me 
nog meer zin om met Handjehelpen 

aan de slag te gaan. 

Vrijwilligers werven 
in de AH in Lunetten.

Cool ride!

Arda	Nederveen	Productions

Albert	Heijn	Lunetten

Stichting	Geluk	en	Vrijheid
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HOOFDSTUK 5
DE	CIJFERS

Hulpuren 
Het	aantal	geboden	hulpuren	is	in	2015	met	4%	gestegen.	Er	werden	met	122.000	zorguren	meer	
hulpvragers	dan	ooit	geholpen.	Het	aantal	koppelingen	steeg	tussen	1	januari	en	31	december	
2015	naar	1568.	

Activiteiten
De	vrijwilligers	en	stagiairs	bieden	op	veel	verschillende	manier	hulp.

Soorten hulp in 2015

Stagiairs
In	2015	waren	er	in	totaal	269	stagiairs	actief	voor	Handjehelpen.
Stagiairs in 2015: 

 · 2e/3e	jaars	HBO	 91
 · 1e	jaars	HBO	 160
 · MaS	(maatschappelijke	stage)	 6
 · MBO	 12

Vrijwilligers 
In	2015	werden	maar	liefst	407	nieuwe	vrijwilligers	(exclusief	stagiairs)	geworven,	opnieuw	een	
recordjaar.	In	2014	waren	dit	er	317.	Handjehelpen	heeft	promotioneel	in	2015	vooral	in	de	
gemeente	Utrecht	flink	aan	de	weg	getimmerd.	Er	stonden	veel	advertenties	in	het	AD	en	het	
Stadsblad	en	Handjehelpen	was	met	radio-	en	tv	spots	op	RTV-Utrecht.	Ook	stonden	we	op		
veel	informatie-	en	vrijwilligersmarkten,	en	werden	er	veel	flyers	verspreid.	

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	vrijwilligers	zodat	we	ook	oudere	hulpvragers	die		
graag	met	een	leeftijdsgenoot	op	willen	trekken,	aan	een	maatje	kunnen	helpen.

Leeftijdsverdeling van vrijwilligers in 2015

(exclusief stagiairs)
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Fragment	uit	een	column	van	Handjehelpen	vrijwilliger	Rob	Pietersen	op	Villa	
Media,	een	onlineplatform	voor	journalisten: 
“ Het gevoel van urgentie, het gevoel van ‘ ik wil iets betekenen’, van ‘nuttig zijn’ 
en ‘helpen’ was ik bij Onderwijs & Opvoeding bij Trouw kwijtgeraakt, maar ik 
hervond het in vrijwilligerswerk. Ik kwam via www.handjehelpen.nl in contact 
met Tijmen, een meervoudig gehandicapte jongen van 12. Met hem maak ik 
eindeloze wandelingen, het liefst schreeuwt hij op zaterdagmiddag het overvolle 
winkelcentrum Overvecht bij elkaar. De schaterlach van Tijmen is goud waard.”

Hulpvragers 
De	beperkingen	van	onze	hulpvragers	zijn	heel	divers.	De	meesten	hebben	een	verstandelijke-	
of	psychische	beperking	of	een	vorm	van	autisme.	Maar	er	zijn	ook	veel	mensen	met	een	
lichamelijke	beperking.	Het	aantal	mensen	met	Niet	Aangeboren	Hersenletsel	dat	hulp	vraagt,	
groeit.

Ziektebeelden (% in 2015)

Zintuigelijke beperking

Psychische beperking

Verstandelijk beperking 

Chronische ziekte

Niet Aangeboren Hersenletsel

Dementie

Lichamelijk beperking

Gedrag dat om hulp vraagt

Sociale beperking

Autisme

3% 3%
3%

8%

8%

12%

13%15%

15%

21%

Cijfers per gemeente

 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Utrecht 33608 38723 44711 47546 388 454 524 647

De	Ronde	Venen 3806 4431 4399 4387 49 54 55 61

Stichtse	Vecht 9974 9722 15074 13386 96 139 183 181

Woerden 9848 7765 6497 6358 102 93 79 87

Montfoort 2078 2316 2181 2125 21 24 23 33

Oudewater 1029 820 1005 1039 15 7 14 15

Lopik 2642 2336 2193 2457 17 17 18 23

Houten 7049 6970 8144 8185 80 75 81 93

IJsselstein 3185 2979 3943 4451 31 32 47 51

Nieuwegein 7109 6251 6604 8709 78 66 73 80

Vianen 616 849 1441 1660 9 10 17 22

De	Bilt 4063 3903 4082 3672 39 42 50 57

Zeist 4132 4821 4709 4768 41 43 54 57

Bunnik 1169 1883 2502 2736 10 15 22 27

Utrechtse	Heuvelrug 5218 5209 6561 7832 40 47 66 106

Wijk	bij	Duurstede 2692 3120 3090 2648 23 27 28 28

Buiten werkgebied 275 2

TOTAAL  100378* 104098* 117411* 121959 1090* 1196* 1336* 1568

* 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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