HET EFFECT VAN
HANDJEHELPEN

Als naar school
gaan niet meer lukt
Stagebureau in
ontwikkeling

“Mijn maatje
brengt de zon
mee!”

Sociale Benadering Dementie
“Het gaat om mens zijn”

Handjehelpen gelooft in een wereld waar mensen zich inzetten voor elkaar.
Onze vrijwilligers en stagiairs ondersteunen kinderen en volwassenen met een beperking.

We gaan voor een samenleving waarin mensen
zich inzetten voor elkaar. Waarin iedereen kan
meedoen en zich gezien en gehoord voelt.
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Voorwoord
Bij Handjehelpen geloven we in de kracht van informele zorg. De kracht die
we dagelijks terugzien in mooie maatjes, vernieuwende projecten, bijzondere
samenwerkingen, gedreven vrijwilligers en natuurlijk de prachtige effecten van
ons werk. Die kracht willen we verder brengen. Zeker nu het belang steeds
groter wordt.
De zorg staat onder druk, de vergrijzing neemt toe en er is een groot tekort
aan personeel. Dat is al langer zo, maar corona heeft de afgelopen tijd duidelijk
onderstreept waar de pijnpunten én de kansen zitten. Het maakt dat we actief
kijken welke stappen we willen en moeten nemen om onze kracht, de kracht van
informele zorg, zo goed mogelijk te benutten.
We blijven er onverminderd voor iedereen met een kwetsbaarheid én zetten
ons met nadruk in voor degenen die het nu het hardst nodig hebben. We gaan
voor een nog sterkere samenwerking met de formele en informele zorg en geven
extra gas op ons stagebureau.
Alles met het oog op de toekomst en nog altijd vanuit dezelfde missie, visie en
ambitie. We gaan voor een samenleving waarin mensen zich inzetten voor elkaar.
Waarin iedereen kan meedoen en zich gezien en gehoord voelt.
En natuurlijk houden we vast wat goed is. We zijn trots op een groeiend aantal
mooie koppelingen, op het werken vanuit presentie, ons innovatief vermogen,
de goede samenwerking met onze partners en de prachtige tevredenheidscijfers
die we mogen ontvangen. En dan die geweldige club vrijwilligers, stagiairs en
medewerkers. Zij maken elke dag het verschil!
In dit magazine lees je alles over ons mooie werk. We hopen je te inspireren
en mee te nemen. Om de informele zorg verder te brengen en - vooral - het
gewone leven vast te houden.
Irene Domburg
Directeur

Het verhaal van

Handjehelpen

Missie
wonen. Met meer eenzaamheid en hogere zorglast
door dementie als gevolg. Steeds meer mensen met
een psychische kwetsbaarheid wonen in de wijken en
voor hen is er niet voldoende ondersteuning. Ook de
jeugdhulp kampt met tekorten, stijgende vraag en kosten.
Wachttijden nemen toe en wisselingen in personeel zijn
aan de orde van de dag. Het onderwijs telt bovendien
een groot tekort aan stageplekken. Twee jaar corona
maakt duidelijk hoe kwetsbaar deze vitale sectoren écht
zijn. En de vraag naar alternatieve oplossingen is groot.

Handjehelpen gelooft in een samenleving
waarin mensen zich inzetten voor elkaar. Wij
ondersteunen mensen die zonder onze steun
niet of slechts ten dele mee kunnen doen.
Onze kracht is het koppelen van mensen die
hulp nodig hebben en mensen die hulp willen
bieden. Hulpvragers en hulpverleners helpen
elkaar en kunnen zinvol aan de samenleving
deelnemen.

Al meer dan veertig jaar staat Handjehelpen
voor mooie koppelingen, gedreven vrijwilligers,
bijzondere samenwerkingsverbanden, innovatie
en natuurlijk de prachtige effecten van ons
werk. Dat verhaal is nog lang niet uit. Sterker
nog, het belang en de kracht van de informele
zorg tonen zich vandaag groter dan ooit tevoren.
Het begon in 1979 even simpel als doeltreffend. Een
stel ouders van kinderen met een beperking bouwde
- gewapend met een eenvoudige kaartenbak - aan een
netwerk van vrijwilligers dat kon ondersteunen in de
thuissituatie. Precies dat, wat toen nodig was.
Die kleine vrijwilligersorganisatie groeide uit tot
een brede informele zorgorganisatie. Met veertig
medewerkers, actief in achttien gemeenten. De
kaartenbak telt inmiddels 1.565 vrijwilligers en 408
stagiairs, die in 2021 meer dan 128.499 uur ondersteuning
aan 2.548 hulpvragers boden. Dat ging niet vanzelf
natuurlijk. Proactiviteit en resultaatgerichtheid zitten
Handjehelpen in het DNA en - met onze visie als
kompas - doen we wat nodig is om aan te sluiten op
maatschappelijke uitdagingen en belangen. We houden
vast wat goed is én kijken steeds waar we kunnen
verbeteren.
Vasthouden aan het goede
De kern staat als een huis. We gaan voor een
samenleving waarin mensen zich inzetten voor elkaar en
we ondersteunen mensen die zonder onze steun niet of
slechts ten dele mee kunnen doen. Dat doen we door
hulpvragers aan precies het juiste maatje te koppelen en
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te organiseren wat iemand op dat moment nodig heeft.
We werken lokaal en bieden steun in de thuissituatie.
Vanuit de overtuiging dat het voor iedereen fijner is om
zoveel mogelijk deel uit te maken van het gewone leven.
En altijd vanuit de presentiebenadering; we staan naast
de hulpvrager, bieden ruimte en sluiten aan. En dat doen
we met een geweldige club betrokken medewerkers, die
een schat aan kennis en ervaring meebrengen.

“We staan naast de hulpvrager,
bieden ruimte en sluiten aan.”
En er is nog veel meer om trots op te zijn. Onze
organisatie groeit, evenals het aantal mooie koppelingen
dat we maken. We werken actief samen met tal van
partners in de informele en formele zorg en - door
onze vrijwilligers en stagiairs actief te scholen - zijn
we sterk in complexe situaties. Daar waar geen aanbod
is ontwikkelen we vernieuwende projecten en met
ons stagebureau bouwen we aan de professional van
de toekomst. En vergeet vooral ook die prachtige
tevredenheidscijfers niet. Hulpvragers, vrijwilligers en
stagiairs beoordelen ons respectievelijk met een 8,4, een
8 en een 8,2. Hoe mooi is dat!
Uitdagingen en kansen
Op deze sterke basis ontwikkelen we mee met
samenleving en zorglandschap. Steeds kritisch kijkend
waar onze kracht zit en waar we kunnen verbeteren.
Om aan sluiten bij wat nodig is. En dat is best wat. De
maatschappij verandert als nooit tevoren. Versneld door
corona komen trends en ontwikkelingen plots samen,
waardoor knelpunten én kansen flink bloot liggen.
Het formele zorgstelsel loopt steeds verder vast. De
vergrijzing neemt toe en ouderen blijven langer thuis

De kracht van informele zorg
Handjehelpen ziet in deze uitdagingen een uitnodiging
om de informele zorg verder te brengen. In het belang
van de hulpvrager en samenleving. Door goede inzet
van vrijwilligers en stagiairs kan de informele zorg druk
wegnemen en preventief werken. Escalaties kunnen
worden verminderd of zelfs voorkomen. En vrijwilligers
leveren een essentiële bijdrage aan het welzijn van
mensen. Ze voegen geluk toe, simpelweg door er te
zijn. En mensen die zich gelukkiger voelen, consumeren
minder zorg. En dan hebben we het nog niet eens over
de effecten op de vrijwilligers; vrijwilligerswerk maakt
ook hen optimistischer en gelukkiger. Het Handjehelpeneffect ten voeten uit!.

“De kracht van de informele
zorg kan niet gemist worden.”
Doen wat nodig is
Om dit effect nog verder te brengen, blijven we er
onverminderd voor iedereen met een kwetsbaarheid
én zetten we ons met nadruk in voor jeugd en gezin,
mensen met een psychische kwetsbaarheid en ouderen
met dementie. We pakken door op de ontwikkeling
van ons stagebureau, omdat we met meer stagiairs
simpelweg meer mensen kunnen ondersteunen en een
belangrijke bijdrage leveren aan de zorg en professional
van de toekomst. En vanuit de overtuiging dat we samen
verder komen, gaan we nog nauwer samenwerken met de
formele zorg en maken we ons hard voor een gezamenlijk
informeel geluid. De kracht van de informele zorg kan
niet gemist worden. We gaan ervoor. Doelgericht en vol
goede zin. Doen wat nu nodig is.

Kernwaarden
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.

Cijfers

40
18
1.565
408
2.548
2.317
128.449

medewerkers
gemeenten
vrijwilligers
stagiairs
hulpvragers
koppelingen
hulpuren
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Kort nieuws
Lieve stekjes
In augustus mochten collega’s Rosita en Anke namens
een van onze hulpvragers maar liefst tachtig stekjes
uitdelen aan onze medewerkers en vrijwilligers in
Oudewater en Montfoort. Eigenhandig gestekt, om
te bedanken. Daar word je toch blij van!

Appels plukken
Vrijwilligster Alie Blonk organiseerde in oktober een
appelplukdag. Iedereen was welkom om de boomgaard in
Lexmond leeg te plukken. Kinderen konden zelf sap persen
en de opbrengst van koffie en appeltaart kwam ten goede
aan Handjehelpen. Wat een goede actie!’

Presentie
benadering
Ruim 150 geïnteresseerden keken
in maart naar het webinar met
Andries Baart, grondlegger van de
presentiebenadering.
In
gesprek
over vrijwilligerszorg én de thema’s
kwetsbaarheid,
ouder
worden,
eenzaamheid en betrokkenheid. Het
webinar werd goed ontvangen en ging
in november in de herhaling.

Online uitje
Met 25 man een vrijwilligersuitje houden in tijden van corona? Ook
online kan dat best! In januari nodigde Team Utrecht hun vrijwilligers
uit om een avondje bij te kletsen en te proosten op het nieuwe jaar.

Afscheid in het park
De coronamaatregelen maakten van 2021 opnieuw een bijzonder
stagejaar, waarin aanpassing centraal stond. Maar het contact dat
werd opgebouwd was misschien wel meer dan ooit van grote
waarde! We sloten het stagejaar af met een afscheid in het park en
zwaaiden maar liefst 175 fantastische stagiairs uit. We zijn trots op hun
flexibiliteit en creativiteit en bedanken hen voor hun geweldige inzet!

Quiz
Samen met Pepe’s pubquiz organiseerden we
in februari een thuisquiz, waarbij Handjehelpen

Werfzeepje

het goede doel was.

Een kleine attentie op de Dag van de
Vrijwilliger. Speciaal voor al onze geweldige
vrijwilligers! Zij maken het verschil en daar zijn
we ze alle dagen van het jaar dankbaar voor!

Een bijzondere avond vol verbinding én maar

Communicatie

liefst € 2000,- voor Handjehelpen.
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Podcast Julia

JANUARI
Maatjes Thijs en Ruben
op RTVUtrecht

FEBRUARI

APRIL

JUNI

AUGUSTUS

Vrijwilliger Nicky
op indebuurt.nl/
Amsterdam

Maatjes Hellen en
Demi op indebuurt.nl

Nieuwe
stagevideo’s

Steungezin op
AD.nl
Maatjes Casper en
Lucas op indebuurt.nl

Vriendenkring op
indebuurt.nl

MAART
Publiciteitcampagne DPG

Leon en Marcus
op Radio 1

MEI

Vriendenkringen
op AD.nl

5000 boekenleggers in
bibliotheek Weesp

JULI

Jeanet op
Radio Bingo

Facebook-campagne
‘Wie help jij een
Handje?’
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Kort nieuws
25 jaar!
Collega’s Ina Houdijk en Yvonne Sieben waren dit
jaar beiden 25 jaar in dienst! Tussen alle lockdowns
door vierden we beide jubilea op een warme en
feestelijke avond bij Fort bij Vechten. Wat fijn
om elkaar na lange tijd weer te ontmoeten. We
genoten van een heerlijke barbecue en de muzikale
ondersteuning van Ina’s eigen koor. Een avond
om nooit te vergeten ter ere van twee bijzondere
mensen.

Vrienden op de Hoeve

Oliebollen!
Een koude, maar gezellige dag op het Vredenburg
afgelopen december. Handjehelpen stond daar om
jongeren te interesseren voor de studentenbrigade
en vrijwilligerswerk. In het bijzonder voor mensen die
door de gevolgen van corona hulp nodig hebben.

Communicatie

Eind van het jaar beleefde een vriendenkring uit
Stichtse Vecht een heerlijke dag. Hoeve Landzicht
stelde zijn partycentrum beschikbaar om de groep
een onvergetelijke dag te bezorgen op 1,5 meter
afstand. Eindelijk weer eens samen wandelen,
bijkletsen, koken en eten. Wat een feest!

8

Er werden kaartjes
geschreven
voor
eenzame
ouderen
en gratis oliebollen
uitgedeeld.
Veel
nieuwe aanmeldingen
van studenten die
ook meer uit hun
studie willen halen,
leuke berichtjes en
lachende gezichten.
Een geslaagde dag!

OKTOBER

DECEMBER
Judith en Loes
in Het Parool

Bierviltjes voor de
Studentenbrigade
De Studentenbrigade
op NU.nl

SEPTEMBER

Ervaringsmaatjes in
Zin in opvoeden

Fietsmaatjes in
Hart voor Woerden

NOVEMBER
Podcast Utregs
Plekkie

Steungezin
op AD.nl

Projecten
Handjehelpen is er voor kinderen en volwassenen
met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat
om extra aandacht vraagt. Onze steun is divers en we
voeren verschillende projecten. Van Steungezinnen
tot Studentenbrigade. En van Vriendenkringen tot
Ervaringsmaatjes. Dat is ook Handjehelpen.

Project: Sociale Benadering Dementie

Loes (83) en Judith (77), twee scherpe en humoristische dames, zijn sinds enkele maanden maatjes.
Loes begint te dementeren en Judith bezoekt haar
een keer per week. Ze hebben het gezellig samen.
Judith: “Er is een klik en samen praten we wat af, we
lachen veel en lezen een boek of kijken een film. En
soms drinken we koffie bij het Huis van de Tijd. “Niks
bijzonders”, zegt Loes, “maar ik ga het steeds leuker
vinden.”
Klik
Dat was in het begin wel anders. Loes: “Ik was wat
achterdochtig. Wil er zomaar een vreemde vrouw
langskomen, gewoon voor de gezelligheid. Dat ben ik
niet gewend, dus ik heb wel even naar Judiths motieven
gevraagd. Kennelijk was ik wel overtuigd, want ik heb
haar toch maar laten komen en vond het een leuk mens.”
Judith: “Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Je moet het
kunnen vinden samen, anders werkt het niet. Helemaal
toeval was de klik natuurlijk ook niet. Handjehelpen
zoekt naar een match op maat en Angelique, die deze
koppeling organiseerde, had haar werk goed gedaan.”
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“Het is fijn
dat je gewoon
mens kan zijn”
“Ik heb mijn voorkeuren,
of ik nou dementeer of
niet. Dat verandert daar
niks aan.”
Loes beaamt het belang van de goede match. “Ik ben niet
graag afhankelijk van anderen en zit ook niet te wachten
op hulpverleners in mijn huis. Sowieso laat ik niet graag
mensen binnen. Tijdens de begindagen van corona
kreeg ik verschillende mensen aan de deur die me wel
wilden helpen met van alles en nog wat. Goed bedoeld
natuurlijk, maar dat is niks voor mij. Ik ben al lang alleen
en heb mijn eigen routines en manieren. Het is niet fijn
als dat zomaar doorbroken wordt. En ik heb gewoon mijn
voorkeuren, of ik nou dementeer of niet. Dat verandert
daar niks aan.”

Sociale benadering
Het is tekenend voor de manier waarop Loes in het
leven staat. Ze mag dan wel dementeren, maar is nog
lang niet bereid haar zelfstandigheid op te geven.
Handjehelpen en de Sociale Benadering Dementie
sluiten daar naadloos bij aan. Mensen die dementeren
zijn niet alleen patiënten; ze willen hun leven zo normaal
mogelijk voortzetten. Een maatje dat bij je past en naast
je staat kan daarbij helpen. Hetzelfde geldt voor het Huis
van de Tijd, een warme plek voor dementerenden en
hun naasten; een plek waar je jezelf kan zijn.
Door het leven geleerd op zichzelf te bouwen moest
Loes eraan wennen. Dat er zomaar iemand voor jou
komt. Zonder bijbedoelingen. En dat er een plek is waar
iedereen welkom is, “Ook als je niks mankeert”. Waar je
hartelijk onthaald wordt, je zomaar mee mag eten. “Ik
ben wel anderhalve kilo aangekomen sinds ik hier kom”,
waar ze meerdere keren per week leuke activiteiten
organiseren en je zomaar een knuffel van een gezellige
kokkin krijgt. Loes: “Zoveel hartelijkheid maakte me in
eerste instantie argwanend. Ik was gewoon niet meer
zoveel liefde en aandacht gewend.”

Zinvol leven
En Judith meent het. “Ik ben er graag voor Loes. Ik ben
nog fit en vind het leuk iets zinvols te doen. Mensen van
mijn leeftijd, die nog bij de pinken zijn, het goed hebben
en alleen maar thuis voor de tv hangen vind ik stom. Het
is zo fijn om iets zinnigs te doen. Bovendien houdt het
me actief en gezond. Dat geloof ik echt. Ik zou iedereen
aanraden vrijwilligerswerk te doen. Het is leuk en geeft
het leven zin.”

“Ik zou iedereen aanraden
vrijwilligerswerk te doen.
Het is leuk en geeft het
leven zin.”

“Ik was gewoon niet meer
zoveel liefde en aandacht
gewend.”
Gewoon mens
Nu komt Loes een tot twee keer per week bij het Huis
van de Tijd. Soms doet ze mee met een activiteit, een
andere keer loopt ze gewoon even langs voor een kop
koffie. En soms blijft ze eten. Loes: “Het is fijn dat je –
ondanks je dementie – gewoon mens kan zijn.”
Desondanks is dementie voor Loes een schrikbeeld. “Ik
weet wat me te wachten staat; op een gegeven moment
kun je niks meer zelf. Daar zie ik heel erg tegenop.” Toen
ik onlangs door een val mijn arm verdraaide, kreeg ik
een inkijkje. Elke ochtend en avond thuiszorg om me te
helpen. Verschrikkelijk vond ik dat.” Judith stelt gerust:
“Gelukkig kun jij nog wel even door. Ik heb vaak helemaal
niet het idee dat je aan het dementeren bent; je weet
nog zoveel. Jij hoeft echt nog niet bang te zijn dat je niet
meer thuis kan wonen of afhankelijk wordt. En als dat
wel gebeurt, nou dan kom ik toch gewoon.”

Over Sociale Benadering Dementie
In Amsterdam ondersteunen de vrijwilligers van
Handjehelpen mensen met dementie en hun
mantelzorgers. We doen dit in samenwerking met de
TAO of Care en gaan uit van de Sociale Benadering
Dementie (SBD). De focus niet ligt op de aandoening,
maar op de leefwereld van de persoon met dementie en
diens omgeving.
Het Huis van de Tijd is een plek waar het dagelijks leven
met dementie centraal staat. Waar iedereen die bij
dementie betrokken is elkaar kan ontmoeten en van
elkaar kan leren.
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Project: Als naar school gaan niet meer lukt

Judiths zoon werd op zijn achtste van het ene op het
andere moment een thuiszitter. Hij gaat inmiddels al
vijf jaar niet meer volledig naar school. Een pittige
periode, waarin een maatje af en toe lucht bracht.
Judith: “Onze zoon was altijd al een intensief, slim
en gevoelig kind, maar ook sociaal, leergierig en
gezagsgetrouw. Na vijf tamelijk normale schooljaren,
kwam hij in groep vijf in een drukke klas. De leerkracht
raakte overspannen en tal van invalkrachten volgden
elkaar op. Er was een pesterige sfeer en veel onrust.
Tijdens een schoolkamp kreeg Pepijn voor het eerst een
paniekaanval. De maandag daarop wilde hij niet meer
naar school. Met veel pijn en moeite, brachten wij hem
nog twee maanden, met de boodschap ‘Wij hebben
ook wel eens geen zin’. Dat resulteerde uiteindelijk in
de ene emotionele ontregeling op de andere. Thuis
angst en paniek, op school boosheid. We belandden in
sneltreinvaart in de specialistische jeugdhulp.
Paniek
Na tal van onderzoeken bleek Pepijn (uitzonderlijk)
hoogbegaafd, met een creatief profiel. Hij leert niet
“schools” en was “op” door het jarenlang aanpassen aan
onderwijs dat hem niet paste. Met een bataljon aan
hulpverleners probeerden we hem nog maandenlang
naar school te krijgen. Iedereen schoot in de paniek,
want een thuiszitter mocht hij koste wat kost niet
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“Juist een
maatje kan
zorgen
voor wat
beweging”
worden. Dan wordt het alleen maar erger, is de gedachte.
Toch heeft juist dat duwen en trekken Pepijn een
officiële PTSS-diagnose opgeleverd.
Na een half jaar verklaarde Pepijns school zich
handelingsverlegen en begon de zoektocht naar meer
passend onderwijs. Kortweg volgden er drie scholen die
het aanbod ook niet hadden. Voor hoog intelligente en
-gevoelige kinderen bestaat er simpelweg geen passend
onderwijs, weten we inmiddels. Toch ging Pepijn elke
keer vol goede moed van start. Elke keer bouwden we
op met uurtjes en dagdelen. En elke keer was het na
ongeveer zes weken op. Tussen de schoolpogingen door
zat hij vaak maanden thuis.

“Ondertussen werden
wij als ouders ook
thuiszitters. Het was bijna
niet vol te houden.”

Niet vol te houden
Ondertussen werden wij als ouders in feite ook
thuiszitters. Onze banen kwamen onder druk te staan, de
logistiek van halen, brengen en dagen vullen was niet te
doen. In de zwaarste periodes kregen we Pepijn letterlijk
niet van de bank. Dan wilde hij enkel dood. Zijn jongere
zusje leed ook onder de situatie. Het trok een zware
wissel op ons als gezin. Mijn man en ik halveerden onze
banen, maar het was bijna niet vol te houden.
Ook de hulp die verschillende professionele
zorgverleners boden, hielp maar mondjesmaat. Zolang
er geen plek is waar je – net als andere kinderen – past,
is de existentiële crisis niet weg te therapieën. Toch
bleven we elke keer nieuwe therapie proberen. Dat heeft
achteraf bezien niet geholpen. Na een tijd was zelfs een
wachtkamer van weer een nieuwe therapeut voldoende
om Pepijn te doen ontregelen. Impliciet kreeg hij steeds
de boodschap: ik deug niet, aan mij moet gesleuteld
worden. En dat terwijl hij juist zo graag normaal wilde
zijn, enkel een plek nodig had waar hij paste.
Simpelweg verdragen
Inmiddels weten we dat Pepijn niet alleen schooltrauma
opliep, maar ook herhaaldelijk in kinderdepressies
belandde door niet passende school en hulpverlening.
Je kunt ook doorslaan in oplossingsdrang. We wilden
zo graag dat therapie hielp, maar je kunt dat ook
overschatten. Soms is het gewoon een kwestie van
verdragen en accepteren dat er nu geen snelle oplossing
is. Het leven is niet altijd zo maakbaar. Dat is pittig en
daar kun je zeker hulp bij gebruiken, maar dat is voor veel
hulpverlening een atypische vraag.
Dat is ook het mooie aan de ondersteuning van
Handjehelpen. Een maatje is laagdrempelig gaat
simpelweg naast je staan en sluit aan bij wat nú nodig is.
Juist zo iemand kan dan zorgen voor wat beweging. Even
de deur uit, iets leuks doen. Het lijken kleine stapjes,
maar een derde vertrouwen en weer zin voelen om
überhaupt iets te gaan doen, zijn soms processen van
maanden, jaren zelfs. Dat een maatje daarbij kan helpen
geeft ouders een onontbeerlijke vorm van respijtzorg.
Gewoon mens
Wij kregen drie jaar geleden ons eerste maatje thuis. Een
jonge psychologiestudente, die de gewone dingen deed
met onze zoon. Twee keer per week kwam ze een paar
uurtjes. Ze bakten koekjes of voetbalden samen. Het

was de eerste stap voor Pepijn om weer zonder ons iets
te ondernemen. Dat gaf lucht; ruimte om aandacht aan
onszelf, ons werk of zijn zusje te geven. Later kwam een
andere student wekelijks met Pepijn voetballen. Tegen
hem was Pepijn opener dan tegen welke hulpverlener
dan ook. Gewoon omdat hij voelde dat het wederkerig
was, dat er geen “moeten” was. Zijn maatje haalde
hem uit zijn bubbel en zorgde ervoor dat hij zich weer
eventjes “gewoon Pepijn” voelde. Daar zit ‘m de crux. Je
wilt je gewoon mens voelen, ook als je in de penarie zit.
Daarbij aansluiten is zo belangrijk.

“Dat een maatje kan helpen
geeft ouders respijt.”
Met Pepijn gaat het nu beter, dankzij de passende
ontwikkelplek die we vonden. Het idee van een
passende school, hebben we losgelaten. We zoeken
naar maatwerk. Pepijn accepteert dit verlies stapje voor
stapje. Het liefst zou hij nog steeds morgen gewoon
weer naar school gaan, maar dat lukt niet. Binnen dat
tragische gegeven, toch een zo normaal mogelijke
ontwikkeling voor ons kind is nu onze horizon.”

Als naar school gaan niet meer lukt
Elk kind dat niet meer naar school kan, is er één te
veel. Al snel zijn naast onderwijs, leerplichtambtenaar
én ouders ook jeugdzorg en -hulpverlening betrokken.
Samen de handen ineen om het kind weer terug naar
school te krijgen. Maar dat valt niet mee! Naarmate het
thuiszitten langer duurt, raakt het kind verder weg van het
‘gewone’ leven en sociale contacten. Een grote zorg die
ontregelend kan zijn voor het hele gezin. Op dit vlak biedt
Handjehelpen ondersteuning. Een maatje brengt structuur
en afleiding. Niks moet en juist dat kan helpen om in
beweging te komen. Het verstrekt hoop, zelfvertrouwen
en het vertrouwen dat het weer goed zal komen.
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Project: Steungezin

“We zijn heel blij dat we
dit mogen doen. Het is een
verrijking van ons leven.”

“Onze band
met Khun (5)
is bijzonder en
kostbaar”
Linda (42) en Bram (44) wilden graag iets betekenen
voor een ander én zijn dol op kinderen. Het stel
meldde zich daarom aan als steungezin bij
Handjehelpen. Sinds het voorjaar van 2020 passen
ze op Khun (5). Zo kunnen ze zijn ouders af en toe
ontzorgen en ze beleven er zelf veel plezier aan: “Het
is mooi om zijn ontwikkeling van dichtbij mee te
maken.”
“We hebben zelf geen kinderen, al hoopten we daar
eerder wel op. Toen het anders liep, gingen we ons
verdiepen in adoptie en pleegzorg. We kwamen
uiteindelijk bij Handjehelpen uit”, aldus Bram. Het project
Steungezinnen sprak het echtpaar meteen aan. Linda
vertelt: “Het leek ons leuk om een kindje in ons leven te
krijgen en te kunnen ondersteunen.”
Meer dan alleen een oppas
Khun komt elke week een paar uurtjes en heeft al
enkele keren bij het stel gelogeerd. Met het intensievere
contact zijn Linda en Bram blij: “Wij vinden het mooi om
niet alleen oppas, maar ook verzorger te zijn.” Khun heeft
een ontwikkelingsachterstand en daardoor verloopt de
communicatie anders dan je misschien verwacht bij een
kind van vijf.”

14

Verrijking
“We zijn heel blij dat we dit mogen doen. Het is een
verrijking van ons leven”, vindt Bram. Linda: “Oppassen
op Khun kan intensief zijn, maar voegt zoveel toe. We
maken hem van dichtbij mee en bouwen echt een band
op; dat is voor ons heel bijzonder en kostbaar. Daarnaast
zien we elkaar hierdoor eens niet in de rol van partner,
maar als ouder. Dat vind ik ook erg mooi.”
Tot slot haalt het stel veel voldoening uit de lieve
reacties van Khuns ouders. Linda: “Ze laten echt merken
dat we hen tot steun zijn. Dat is een heel fijn gevoel”.

De kracht van samen
Een psychische kwetsbaarheid kan een zware wissel
trekken op het levensgeluk van mensen en hun
naasten. Handjehelpen biedt hulp aan kinderen en
volwassenen met een psychische kwetsbaarheid
én hun mantelzorgers. Om hun leven wat lichter
te maken en te zorgen voor verbinding met het
dagelijkse leven. We doen dat door de inzet
van vrijwilligers en stagiairs, die we intensief
ondersteunen. We werken hierbij samen met diverse
formele zorgorganisaties zoals Kwintes en Lister.

Vriendenkringen
Een sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk,
maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige
mensen leggen minder makkelijk contact en
kunnen wel wat hulp gebruiken. Deze hulp biedt
Handjehelpen met het project Vriendenkringen.
Een vriendenkring bestaat uit twee of meer
hulpvragers die bij elkaar in de buurt wonen en van
soortgelijke activiteiten houden. Een vrijwilliger van
Handjehelpen help de vriendenkring in het zadel en
zorgt ervoor dat deze regelmatig bij elkaar komt.

De Studentenbrigade
De Studentenbrigade bestaat uit studenten die
er naast hun studie voor kiezen om anderen te
helpen. Als student-vrijwilliger bied je een kind of
volwassene met een beperking of kwetsbaarheid
een steuntje in de rug. Je doet ervaring op die je niet
uit boeken haalt en het levert je mooie contacten
op met mensen die je anders misschien niet zo
snel zou leren kennen. Studenten kunnen zich met
hun dispuut, commissie, studentenhuis of gewoon
individueel aanmelden.

Bram: “Khun praat bijvoorbeeld niet. Als hij wil stoeien,
klimt hij gewoon tegen ons op. En als hij ergens heen
wil, trekt hij ons aan de polsen mee.” Het maakt de
zorg soms best intensief. Als Khun bij Linda en Bram is,
hebben zijn ouders even tijd om op adem te komen.

“Als Khun bij ons is, hebben
zijn ouders even tijd om op
adem te komen.”
Nu Linda en Bram Khun steeds beter leren kennen, weten
ze inmiddels wel waarmee ze hem blij maken. “Fietsen
vindt hij het einde en klimmen en klauteren kan hij als
de beste”, vertelt Bram. “Vaak jonassen we hem. Dat wil
hij steeds opnieuw. Het zichtbare plezier doet ons goed.
Khun is niet erg op interactie gericht, maar we zien daarin
wel ontwikkeling. Hij betrekt ons vaker bij zijn spel. Mooi
om te merken.”

Nog meer projecten

Over Steungezinnen
Steungezinnen bieden een warme plek voor kinderen
met een beperking of kinderen uit een gezin waar
iemand een beperking heeft. Omdat het fijn is om even
uit de thuissituatie te zijn. Of om het thuisfront wat
respijt te geven. Ouders hebben wat extra tijd voor
zichzelf of andere kinderen. Soms is dat net het steuntje
dat nodig is om de zorg weer aan te kunnen.

Stadsnetwerk Gelijke Kansen
Veel leerlingen in Utrecht konden door de coronacrisis
een tijdlang niet naar school. De meest kwetsbare
leerlingen raakte dit het hardst. Omdat zij een
beperking hebben, moeite hebben met taal of
omdat hun ouders hen niet kunnen helpen met
huiswerk. Ook nu de scholen weer open zijn, blijft
ondersteuning nodig. In het Stadsnetwerk werken
diverse vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen
en de Gemeente Utrecht juist nu samen aan gelijke
kansen. Onze vrijwilligers en stagiairs bieden hulp
aan kwetsbare gezinnen. Zij helpen bij taal en/of
huiswerkondersteuning, plannen en organiseren, bieden
van structuur en het versterken van zelfvertrouwen.
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Project: Ervaringsmaatjes

“Anne en ik werden allebei
jonge mantelzorgers. Je
draagt meer dan andere
leeftijdsgenoten.”
Voor jezelf zorgen
Twee jaar geleden liep Eméli tegen de lamp. “Sindsdien
weet ik dat ik ook voor mezelf moet zorgen. Dat
probeer ik ook mee te geven aan Anne: ‘Wij zijn hier
ingerold en we dealen ermee, maar doe af en toe ook
iets leuks voor jezelf!’” Anne en Eméli wandelen en
koken graag samen. Of ze kijken een film. Op de planning
staan nog uitjes aan Madame Tussauds en de Efteling.

Anne (16) en Eméli (29) hebben allebei een vader die
door niet-aangeboren hersenletsel (NAH) niet meer de
vader kan zijn die hij was. Dat is extra moeilijk, omdat
de buitenwereld daar vaak niks van ziet. Eméli is
Annes maatje en misschien wel de enige die haar echt
begrijpt en tegen wie ze alles kan zeggen. Voor Eméli
is het contact net zo waardevol. “Ik kan mijn ervaring
delen met iemand die in dezelfde situatie zit.”
Toen Anne acht was, fietste haar vader tegen een bus.
Hij liep niet-aangeboren hersenletsel op. Na het ongeluk
kon haar vader haar niet meer de aandacht geven die ze
nodig had. Anne: “Daar had ik veel moeite mee. Een vader
is iemand van wie je leert. Ik keek vroeger best tegen hem
op, maar nu is dat verandert. De vader-dochterrelatie
lijkt nu wel eens omgedraaid. Bij mijn vader is vooral het
sympathiegedeelte aangetast. Dus het draait vaak om
hem. Ik weet eigenlijk bijna niet meer hoe het eerst was.
Heel vaag herinner ik me nog dat hij grapjes maakte.”
Herkenning
Anne heeft het gevoel dat haar omgeving het niet echt
snapt. “Buitenstaanders hebben toch vooral aandacht
voor degene met de aandoening. Ik vond het daardoor
ook lastig om erover te praten. Mijn moeder vond
het een goed idee dat ik een maatje zou hebben. Via
Handjehelpen werd ik gekoppeld aan Eméli. We hadden
meteen een goeie klik.”

16

“Zij is misschien
wel de enige
tegen wie ik alles
kan zeggen”

Anne: “Eméli is een goede vriendin en misschien wel de
enige tegen wie ik alles kan zeggen. Ook is ze degene die
me een spiegel voorhoudt en me mijn plek wijst. ‘Dat is
niet jouw taak’, zegt ze als ik te veel op me neem.” Eméli:
“Ook mij brengt het contact met Anne veel. Het is echt
fijn om met iemand te praten die je begrijpt.”

Buddysquad
Buddysquad koppelt kwetsbare jongeren die
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken aan
stagiairs van Handjehelpen. In samenwerking met
jongerenwerk worden de jongeren (van 10-12 jaar)
ondersteund door middel van individuele begeleiding
en groepsactiviteiten. De stagiairs staan naast de
jongeren en samen proberen ze een positieve draai aan
de toekomst te geven. Sociale vaardigheden worden
vergroot en het zelfvertrouwen en de weerbaarheid
van de jongeren groeit.

Vervoersmaatjes
Voor iemand met een beperking is het niet altijd
makkelijk om zelfstandig te reizen. Veel mensen zijn
afhankelijk van anderen en van speciaal vervoer, zoals
de regiotaxi. Dat is kostbaar en zorgt voor minder
bewegingsvrijheid. In het project Vervoersmaatjes
helpen vrijwilligers en stagiairs mensen met een wens
om (weer) zelfstandig te reizen met het openbaar
vervoer of de fiets. Een vervoersmaatje kan een groot
verschil maken. Als je zelfstandig kunt reizen zorgt
dat voor een gevoel van vrijheid en trots. Hulpvragers
winnen aan zelfvertrouwen en worden flexibeler.

Dit artikel verscheen eerder in Zin in Opvoeding.
Eigenwijs op Reis
Kinderen met een beperking zijn niet altijd in staat
om zelfstandig naar school te reizen. Daardoor zijn
ze vaak afhankelijk van speciaal leerlingenvervoer
en hebben ze minder bewegingsvrijheid. Eigenwijs
op Reis helpt deze kinderen om wel zelfstandig per
fiets of openbaar vervoer te reizen. Stagiairs van
Handjehelpen reizen letterlijk een periode mee. Net
zo lang totdat het kind klaar is om de reis alleen
af te leggen. Een boost voor zelfvertrouwen en
bewegingsvrijheid!

Dit zijn niet Anne en Emeli

“Heel vaag herinner ik me
dat hij grapjes maakte””
Eméli herkent enorm veel in Anne’s verhaal. “Toen ik
dertien was, kreeg mijn vader een hersenontsteking
op. Daaraan hield hij hersenletsel aan over. Toen hij na
een half jaar revalidatie thuiskwam, was hij een andere
vader. NAH komt niet vaak voor en je moet er echt
zelf ervaring mee hebben om het te begrijpen. In feite
werden Anne en ik, doordat onze vaders hersenletsel
opliepen, allebei jonge mantelzorgers. Je draagt meer dan
andere leeftijdsgenoten. Dat sluipt erin.”

Nog meer projecten

Ervaringsmaatjes voor jonge mantelzorgers
Broertjes en zusjes of kinderen van mensen die ziek
zijn of een beperking hebben noemen we jonge
mantelzorgers. Voor deze kinderen is er niet altijd
evenveel aandacht, terwijl zij vaak wel een flinke
verantwoordelijk dragen. Dat kan best lastig zijn. Met
het project Ervaringsmaatjes bieden vrijwilligers die zelf
ook zijn opgegroeid met zorg in het gezin een beetje
steun. Een ervaringsmaatje weet als geen ander wat de
kinderen doormaken en kan luisteren, helpen en samen
leuke dingen ondernemen.

Waakvlam- en wachtlijstondersteuning
Gezinnen die in afwachting zijn van aangevraagde zorg
kunnen vaak wel een extra helpende hand gebruiken.
Handjehelpen kan hier ondersteuning bieden. Een
luisterend oor, samen wandelen, een speelkameraadje
voor een kind, zodat ouders even wat respijt hebben.
Vormen van ondersteuning die de wachttijd kunnen
helpen overbruggen en verlichten. Ook na afloop
of bij afbouw van een zorgtraject kan vrijwillige
ondersteuning helpen om ervoor te zorgen dat
gezinnen weer zo zelfstandig mogelijk verder kunnen.
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Het effect van Handjehelpen
Mooie resultaten tevredenheidsonderzoek

Effect op hulpvragers

Samen met onze vrijwilligers en stagiairs maken we het verschil. Recent tevredenheidsonderzoek
toont aan dat dit zich laat vertalen in prachtige cijfers en kwalificaties. Onze hulpvragers en
vrijwilligers waarderen ons respectievelijk met een 8,4 en een 8! Ook de overige kwalificaties zijn
niet van de lucht. Trots zijn we op dit effect van Handjehelpen!

%

Handjehelpen-effect bij kinderen tot 18 jaar

0

Mijn kind heeft het gevoel dat er naar hem/haar wordt geluisterd

81

Mijn kind heeft meer contact met andere kinderen

39

De kwaliteit van het leven van mijn kind is verbeterd

68

Mijn kind is dingen gaan doen die hij/zij anders niet zou doen

57

Mijn kind kan beter omgaan met zijn/haar beperking of mantelzorgtaken

50

Mijn kind zit beter in zijn/haar vel

74

20

40

60

80

Handjehelpen-effect bij volwassenen en ouderen

Effect op vrijwilligers

0

%
61

Ik beteken meer voor anderen

47

Ik heb het gevoel dat er naar mij wordt geluisterd

81

Ik heb meer contact met andere mensen

44

De kwaliteit van mijn leven is verbeterd

69

Ik kan beter omgaan met mijn beperking of mantelzorgtaken

61

Ik zit beter in mijn vel
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Handjehelpen-effect bij vrijwilligers
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%
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Ik heb het gevoel iets goeds te doen

95

Ik heb meer plezier

68

Ik leer nieuwe dingen

67

Ik voel me nuttiger
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Stagiairs
waarderen
Handjehelpen
met een

8.2

100

Ik doe dingen die ik anders niet zou doen

20

8.4

100

Ik ben dingen gaan doen die ik anders niet zou doen

20

Hulpvragers
waarderen
Handjehelpen
met een

Vrijwilligers
waarderen
Handjehelpen
met een

8

100

Over het onderzoek
Dit tevredenheidsonderzoek is in 2020 en 2022 uitgevoerd door onderzoeksbureau Tevreden.nl onder hulpvragers en
vrijwilligers in de achttien gemeenten waar Handjehelpen actief is.
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Facts

& Figures

Facts

Handjehelpen in 2021
Hulpvragers waarderen
Handjehelpen
met een 8,4
Vrijwilligers geven een 8

& Figures

Soort hulpvragen
1%
1%
4%
2% 1%
2%
7%

Leeftijdsverdeling hulpvragers
t/m 10jr

27%

Leeftijdsverdeling vrijwilligers

11-20jr

16-20jr

21-30jr
31-40jr

21-30jr

1.565 vrijwilligers. 2.548 hulpvragers. Een

2021

21%

41-50jr

31-40jr

51-60jr

41-50jr

2.317 koppelingen.
128.499 uren aan geboden steun.

61-70jr

51-60jr

record van

11%

71-80jr

61-70jr

81-90jr
%
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%
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22%

Doelgroepen
42% van alle koppelingen betrof de doelgroep
jeugd en jongvolwassenen. Het percentage volwassen
en oudere hulpvragers betrof

57%.

44% betrof een complexere hulpvraag.
Cijfers stagebureau

Overname zorg/ oppas

Steungezin

Pedagogische ondersteuning

Mobiliteitsvraag

Hulp bij activiteiten buitenshuis

Mantelzorgmaatje

Gezelschap/ luisterend oor

Vriendenkring

Ondersteuning bij dagelijkse
activiteiten in en rond huis

Ervaringsmaatje

Soort beperkingen

408 stagiairs maakten via Handjehelpen kennis
met de informele zorg. Samen waren zij goed
voor

1.100 koppelingen. Stagiairs geven een
8,2 voor begeleiding.

Belmaatje

Ondersteunen bij structureren
dagelijks leven

3%

5%

4%
7%

11%

6%

12%

Zelfstandig verder

12%

10%

Van de hulpvragers, waarvan we dit jaar de dossiers
konden sluiten, gaf maar liefst

43% aan zelfstandig

verder te kunnen. Andere redenen zijn bijvoorbeeld

7%, inzet zwaardere zorg 13% of
overlijden 4%. Trots dat mensen dankzij onze

verhuizing

informele ondersteuning weer verder kunnen.

20

10%

Chronische Ziekte

Sociaal Kwetsbaar

Dementie

Autisme

NAH

Verstandelijke beperking

Lichamelijke beperking

Zintuiglijke beperking

Gedrags problemen

Taalachterstand

Cijfers per gemeente

Uren

Totaal aantal koppelingen

GEMEENTE

2021

2018

2019

2020

2021

Utrecht

49045

718

750

791

805

Amsterdam

1141

5

48

De Ronde Venen

5380

79

88

89

84

Woerden

9569

141

179

209

180

Weesp

3790

51

61

69

67

Stichtse Vecht

15158

230

252

233

242

TEAM WEST

35038

501

580

605

621

Houten

7958

142

150

140

152

Nieuwegein

8521

149

152

143

160

Vijfheerenlanden

2295

44

53

48

46

Ijsselstein

3917

56

56

65

75

Montfoort

1318

18

15

23

26

Oudewater

2974

21

23

37

30

Lopik

1100

34

37

22

25

TEAM ZUID

28038

464

486

478

514

Zeist

4483

71

74

90

96

De Bilt

3877

73

89

104

88

Utrechtse Heuvelrug

6667

159

163

172

160

Bunnik

1351

33

41

39

33

TEAM ZUID/OOST

16378

355

409

432

377

Totaal

128499

2038

2225

2306

2317
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Stage bureau

Voor de professionals van de toekomst
Selvi (24) is derdejaars student Social Work

“Stagelopen bij
Handjehelpen betekent
veel ruimte voor eigen
voorkeur en initiatief”

“Ricardo (68) is ‘langzaam lerend’. Hij krijgt hulp van Abrona
en daarbij ondersteun ik. Dat betekent bijvoorbeeld dat
ik help bij gezond leven en het onderhouden van een
sociaal netwerk. Ricardo heeft een groot hart en ik kon
het gelijk goed met hem vinden. Hij pakt zijn gitaar bij elk
bezoek. Als ik kom, ligt hij meestal op de bank. Hij staat op
om samen met mij iets te gaan doen. Mooi om op deze
manier iets te kunnen betekenen.

Stage op maat

408

Het stagebureau van Handjehelpen liet in 2021
stagiairs kennismaken met de informele zorg. Deze professionals
van de toekomstzorgden in totaal voor
koppelingen en beoordeelden de stages gemiddeld met een
. Daar
zijn we trots op! We zien dat onze stagiairs een belangrijke rol kunnen spelen in het zorglandschap van de toekomst.
De komende jaren willen we ons stagebureau daarom verder uitbouwen. Stagecoördinator Wilma Louwerse vertelt.

1.100

8,2

Achter de voordeur
“Onze stagiairs komen achter de voordeur, waar ze de hulpvrager en zijn omringende systeem ontmoeten in al
zijn kracht en kwetsbaarheid. Ze ervaren in de praktijk hoe het is om met een ziekte of beperking te leven en hoe
dit een heel gezin en alle facetten van het leven raakt. Ze leren ook wat het belang is van de sociale context van
de hulpvrager, ondervinden hoe informele zorg aanvullend is op formele zorg en hoe waardevol de samenwerking
tussen beiden is. Die ervaring nemen ze mee in hun toekomstige rol als professional, waardoor het samenwerken
met informele zorg normaler wordt.
Dit is ontzettend waardevol en daarin willen we graag meer stagiairs meenemen. We merken bovendien dat veel van
onze hulpvragers uitkijken naar de komst van onze stagiairs. Zij vinden het fijn om de stagiair de zorg te laten zien
vanuit zijn perspectief en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van de professional.

Goed model
Steeds meer zorgorganisatie onderschrijven het belang van de informele zorg ook, maar velen hebben nog weinig
ervaring met de inzet of weten niet waar te beginnen. Er zijn bovendien te weinig handen om stagiairs te begeleiden.
Omdat wij een goede aanpak hebben, die zich in de praktijk bewezen heeft, kunnen we daarin bijstaan. Ons
stagebureau bestaat inmiddels vijftien jaar. We werken op basis van de presentiebenadering, hebben korte lijnen met
onderwijsinstellingen en een goed model ontwikkeld om studenten te begeleiden. We sluiten aan bij het curriculum
van de opleiding en stemmen direct af met docenten. Daardoor bieden we per opleiding maatwerk.
Het is een win-win situatie. Meer informele ondersteuning voor hulpvragers en cliënten en zorgorganisaties zijn minder
tijd kwijt aan de ondersteuning van stagiairs. We gaan daarom samenwerken met steeds meer onderwijsinstellingen
en partners in het land. We kijken waar voor cliënten een gat in de ondersteuning zit en waar stagiairs een rol kunnen
spelen. Zo brengen we de informele zorg verder, in het belang van de hulpvrager.”

Handjehelpen biedt stageplaatsen voor diverse opleidingen en jaargangen. Denk aan HBO: Social Work,
Pedagogiek, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde, MBO: Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening,
Begeleider Specifieke Doelgroepen en WO: Pedagogische Wetenschappen.
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Stagelopen bij Handjehelpen betekent veel ruimte
voor eigen voorkeur en initiatief. Stagiairs gaan
zelfstandig op pad en werken in de thuissituatie van
de hulpvrager. Dat maakt de hulp laagdrempelig en
geeft zicht op wat er speelt achter de voordeur. Een
leerzame ervaring nu de zorg steeds meer naar de
thuissituatie verschuift. Studenten werken nauw
samen met formele zorgpartners, terwijl ze de kracht
van informele zorg van binnenuit ervaren. Zo kunnen
ze later als professional makkelijker een brug slaan
tussen formeel en informeel.
We bieden een leerzame stage op maat. Bij de keuze van
hulpvragen wordt goed gekeken naar de capaciteiten,
wensen en leerdoelen van de stagiair. De stagiairs
hebben een vaste stagebegeleider, een klankbord
voor ondersteuning en tijdens intervisiebijeenkomsten
delen ze ervaringen en inzichten met andere studenten.
Met kennisdeling en trainingen vergroten we kennis en
expertise.

Ik merk, nu we elkaar vaker zien, dat Ricardo opener
wordt. We praten veel over Suriname en Turkije, over de
cultuurverschillen, de geschiedenis en het geloof. Hij is
christen en ik ben moslim. Ik vind het mooi om te zien
dat we daar open over kunnen praten. Ricardo heeft me
uitgenodigd om met hem mee naar de kerk te gaan. Dat
gaan we nog plannen.
Samen wandelen staat ook nog op de wensenlijst.
Bewegen is goed voor Ricardo. Net als gezond eten. Daar
probeer ik hem ook in te stimuleren. Dat doet me denken
aan Ricardo’s humor. Laatst toen we het over vitamines
hadden, wees hij heel serieus naar een tube voetencrème.
‘Ik eet dit hoor; heel gezond’, grapte hij. Ik kom hier echt
lachend binnen en ga lachend weer weg. Een stage bij
Handjehelpen kan ik iedereen aanraden.”

Onderwijsinstellingen waarmee we samenwerken zijn o.a.: Hogeschool Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede,
Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogescholen, Hogeschool Inholland, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool
Leiden, MBO Utrecht, ROC Utrecht en ROC Amersfoort.
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Stage bureau
Ronald Boer, opleidingsmanager Social Work
Hogeschool Utrecht

Martijn Kole, mede-oprichter Enik Recovery
College en ervaringsdeskundige

“Wij streven ernaar om middenin het sociaal
domein te staan. We wisselen daarom uit met
samenwerkingspartners, studenten draaien mee in
de wijk en verschillende zorgorganisaties hebben
steunpunten in ons gebouw. Handjehelpen is een
belangrijke partner op het gebied van informele zorg
en ervaringsdeskundigheid. Ontzettend belangrijk als
je het hebt over de toekomst.

“Het is heel waardevol dat Handjehelpen studenten
meeneemt in het belang van het aangaan van relaties.
En wat dat van de student vraagt. De presente houding,
als het ware. Het fundament waarop je eventueel later
hulpverleningstechnieken kunt toepassen. Als je geen
goede relatie aangaat, heb je namelijk helemaal niks
aan al die methodieken.

Professionele zorg wordt schaarser en professionals
moeten leren dat ondersteuning ook uit informele
hoek kan komen. Dankzij de samenwerking met
Handjehelpen internaliseren studenten dit al tijdens
hun opleiding. We willen bovendien dat zorgorganisaties
zich om de hulpvrager heen organiseren. Belangrijk dus
dat we professionals opleiden die zowel de cliënt als
de formele en informele zorgdragers verstaan. We
moeten over doelgroepen heen denken en niet meer
alles zelf doen.
We leiden daarom op tot generieke professionals,
die in de volle breedte van het sociale domein leren
het goede te doen. Studenten moeten met alle
doelgroepen leren werken en meters maken in de
praktijk. Ook daarbij is Handjehelpen een fijne partner.
Zij zijn het portaal dat al die doelgroepen. Studenten
kunnen zo ontdekken hoe de wereld in elkaar steekt
en waar hun talenten liggen.

Een presente houding is een methodisch bewuste
manier waarop je een relatie aangaat, waarin je
reflecteert op jezelf en ook op wat de ander bij je
oproept. En dat je daar in openheid contact over
maakt. Dat maakt dat je een veilige relatie aan kunt
gaan. Als die relatie er niet is dan kun je wel denken dat
je lekker bezig bent, maar dan is het maar de vraag of
je toegang krijgt tot die ander. Of die ander überhaupt
iets van zichzelf wil laten zien.
Het is ook een component die nog in veel opleidingen
gemist wordt; wat vraagt het van mij als mens om goed
in een relatie met een hulpvrager te staan? Dat gaat
dus niet om kennis, maar om menselijke vaardigheden
en bovenal zelfinzicht. Dat is niet makkelijk als
je net twintig bent, maar enkel met je kennis en
hulpverlenersreflexen red je het niet.

Handjehelpen is bovendien een zeer gewaardeerde
strategische partner in onze beroepenveldencommisie.
Ze denken actief mee over de vraag hoe we de goede
professional voor de toekomst kunnen opleiden en
met welke tendensen we daarbij rekening moeten
houden. Ondernemend en inspirerend ook. We zien
ernaar uit nog veel meer uit onze samenwerking te
halen.”
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Als je in de penarie zit, wil je iemand treffen die
authentiek is, die je kunt vertrouwen en die de tijd
neemt om jou te mogen ontmoeten. En waarvan jij de
tijd krijgt om te vertrouwen. Gewoon rust, contact en
medemenselijkheid dus. Dat het daar bij Handjehelpen
over mag gaan, is fundamenteel voor de rest van de
hulpverleningscarrières van deze studenten.”

Samen
Handjehelpen vaart op een geweldige club mensen,
van vrijwilligers en stagiairs tot medewerkers en
donateurs en van onze bestuursleden tot een
heleboel geweldige partners. Samen staan we voor
een wereld waar mensen zich inzetten voor elkaar.

“Gelijkwaardigheid
en wederkerigheid
staan voorop”

PORTRET VRIJWILLIGER
Jos Balk (30) werkt als functioneel
beheerder bij de belastingdienst. Iedere
twee weken zoekt hij zijn maatje Paul op
om bij te kletsen. Hartstikke gezellig.

PORTRET MEDEWERKER
Gaby Kramer (25) werkt sinds drie jaar
als regiocoördinator bij Handjehelpen.
Voorlopig wil ze nog niet weg; ze doet
haar werk met veel plezier.

“Om de week ben ik op vrijdag vrij en
dat geeft me tijd om vrijwilligerswerk
te doen. Ik schreef me in als maatje bij
Handjehelpen in Amsterdam en kreeg
al snel drie profielen van hulpvragers
toegestuurd. Het profiel van Paul sprong
er meteen uit. Paul is een Bourgondiër
en hield vroeger wel van een feestje.
Daar herken ik me in, dus dat sprak aan.

“Zeven jaar geleden vond ik bij toeval
een visitekaartje van Handjehelpen.
Ik bekeek de website en was meteen
enthousiast. Wat een mooie organisatie!
Op dat moment volgde ik de bachelor
Pedagogiek. Uiteindelijk heb ik mijn
vierdejaarsstage
bij
Handjehelpen
gelopen, ben ik hier afgestudeerd en
gestart als regiocoördinator.

Vroeger werkte Paul als architect, maar
inmiddels is hij op leeftijd en begint hij te
dementeren. Hij woont in een prachtig
grachtenpand aan de Singel, midden in
Amsterdam, maar komt nauwelijks nog
buiten. Daar kan hij dus wel een maatje
bij gebruiken.

Werken bij Handjehelpen is echt
mensenwerk. Ik ontmoet veel mensen en
ben iedere keer oprecht nieuwsgierig naar
hun verhaal. Ik word er blij van als ik twee
maatjes aan elkaar kan verbinden, die
een warm contact met elkaar opbouwen.
Om dat voor elkaar te krijgen verdiep
ik me goed in de wensen en behoeften
van de hulpvrager en de interesses en
mogelijkheden van de vrijwilliger. Ik ga
met beiden persoonlijk in gesprek en
ondersteun waar nodig om het contact
verdieping te geven.
Het allermooiste is het als Handjehelpen
uiteindelijk niet meer nodig is. Dat het
contact vanzelfsprekend is geworden
en de maatjes deel uitmaken van elkaars
netwerk. Mooi aan Handjehelpen
vind ik ook dat gelijkwaardigheid en
wederkerigheid voorop staan. Een open
houding aannemen, oprechte interesse
tonen en luisteren zonder oordeel is
voor hulpvragers heel waardevol. En als
vrijwilliger kun je gewoon jezelf zijn. Dat
maakt het contact zoveel fijner.
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Ik kan met een goede match echt iets
waardevols brengen. Dat geeft enorm
veel voldoening. Voorlopig ben ik hier
dan ook niet weg. Handjehelpen biedt
mij ruimte om te ontwikkelen en de sfeer
is heel warm. Het voelt echt een beetje
als familie!”

Toch blijft het geregeld ook bij een borrel
binnenshuis. Ik bel vooraf altijd even
dat ik eraan kom. Als ik op de stoep sta
zegt Paul altijd: ‘Wat leuk dat je er bent,
kom erin!’ Maar eerlijk gezegd, weet ik
niet zeker of hij dan nog weet dat ik tien
minuten ervoor heb gebeld.
De borrels zijn er niet minder gezellig
om. Er is altijd fris, sherry of een wijntje.
Nog voor ik mijn glas leeg heb, word ik
bijgeschonken. We praten honderduit
en zijn inmiddels alweer een klein jaar
maatjes. Ik beleef er veel plezier aan,
maar door de dementie is het lastig
te zeggen wat Paul zich bewust is. Hij
vergeet soms wie ik ben. Toch durf ik
wel te zeggen dat we inmiddels een
leuke band hebben samen.”

“De vrijmibo
doe ik bij Paul”
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PORTRET RAAD VAN
TOEZICHT

PORTRET DONATEUR

“Ook in coronatijd
heeft Handhelpen
mooie dingen gedaan”

Alie Blonk (63) verzorgt sinds jaar en dag
de administratie van haar familiebedrijf.
Nu haar pensioen in zicht is, komt zij als
vrijwilliger en donateur in actie voor
Handjehelpen.
“Nu mijn zoons ons bedrijf gaan
overnemen, komt er voor mij meer tijd
vrij. En ik wil me graag nuttig maken;
even heel iets anders doen dan werk.
Kortgeleden hoorde ik van Handjehelpen.
Een mooie organisatie waar ik me
graag voor inzet. Als vrijwilliger wil ik
helpen om de organisatie lokaal meer
bekendheid te geven. En als donateur wil
ik geld ophalen. Zo kwam ik afgelopen
herfst op het idee om een appelplukdag
te organiseren in onze eigen boomgaard.

Wouter Langeveld (61) is lid van de
Raad van Toezicht van Handjehelpen.
Hij werkt als Manager Marketing &
Communicatie bij woningcorporatie De
Alliantie.
“In mijn werk zoek ik altijd naar functies
waarmee ik verschil kan maken.
Kunnen zijn wie je wilt zijn is daarbij de
rode draad. Dat is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Zeker niet voor de
hulpvragers van Handjehelpen. Daarom
vind ik het werk dat we hier doen ook zo
mooi. We brengen vrijwilligers en stagiairs
in contact met mensen die nu niet voluit
mee kunnen doen aan de samenleving.
We zijn de linking pin en die rol vervullen
we supergoed. Dat is win-win!
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In mijn rol als lid van de Raad van
Toezicht ben ik extra alert op de kansen
voor fondsenwerving, marketing en
communicatie. Dreigende bezuinigingen
zijn aan de orde van de dag, dus we
zijn constant op zoek naar nieuwe
geldbronnen. En bij alles wat we doen
stel ik mezelf de vraag: doen we de goede
dingen?

Onze tuin staat vol met oude hoogstambomen. Ik hou van een natuurlijke
tuin, maar wat moet ik met al het fruit?
1 plus 1 is 2. Dus nodigde ik vrijwilligers
en hulpvragers van Handjehelpen en
andere belangstellenden uit om te
komen plukken. Zo kreeg het fruit een
goede bestemming en haalde ik wat geld
op voor het goede doel. Iedereen was
welkom. Op de oprit hing een spandoek.
Zelfs
nieuwsgierige
voorbijgangers
kwamen langs. Mensen banjerden in het
najaarszonnetje door de boomgaard.
Kinderen konden zelf sap persen en de
opbrengst van koffie en appeltaart kwam
ten goede aan Handjehelpen.

Handjehelpen is een leuke, energieke
club. Er is een open sfeer en er wordt
echt als een team gewerkt. Contact met
de organisatie ervaar ik als waardevol en
inspirerend. Ik vind het mooi om te zien
dat we elkaar inspireren en zo kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van de
organisatie.

Uiteindelijk haalden we ruim €500
euro op. En volgend jaar organiseren
we dit gewoon weer. In de tussentijd
help ik Handjehelpen lokaal aan meer
bekendheid. Ik ga langs bij supermarkten,
scholen en bedrijven. Ze mogen kiezen:
vrijwilliger of donateur worden. Je moet
wel een beetje brutaal zijn natuurlijk!”

Ook in coronatijd heeft Handjehelpen
mooie dingen gerealiseerd. De organisatie
groeit, mede dankzij de inzet van de
fantastische medewerkers. Zij gaan vol
passie voor hun werk, maar cijferen
zichzelf daar soms wat te veel bij weg.
Ook dat is een punt waar we samen extra
aandacht zullen besteden.”

“Een mooie
organisatie waar
ik me graag
voor inzet”
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PORTRET PARTNER
PORTRET STAGIAIR
Emma (22) van der Vlist is tweedejaars
verpleegkundestudent. Ze loopt een
ketenstage; drie dagen in de week
in een verpleeghuis en één dag bij
Handjehelpen.
“In één jaar bij twee organisaties
ervaring opdoen, is echt leerzaam.
Mijn verpleegkundige stages zijn vooral
somatisch gericht; bij ouderen met
chronische, lichamelijke problemen. De
stage bij Handjehelpen is socialer van
insteek en daarmee een fijne afwisseling
met mijn stage in het verpleeghuis.
Voor Handjehelpen bezoek ik elke
woensdag een oudere dame. Ze heeft
een slechte gezondheid en moet veel
naar het ziekenhuis. Ze redt zich nog,
maar voelt zich veel alleen. Haar man is
overleden en op het contact met haar
dochter en kleinkinderen na is het erg stil.
Daarom ben ik er. We gaan samen naar
het tuincentrum of ergens wat drinken en
we kletsen veel. Over haar verleden, haar
man en haar ervaringen in het ziekenhuis.
Voor mij heel leerzaam om die verhalen
eens van deze kant te horen.
Ik merk ook echt hoe belangrijk het is dat
ik een luisterend oor bied. Als ik vraag
hoe het gaat het, zegt ze soms: ‘Mag ik
het zeggen? Gewoon klote.’ Dan is het
fijn dat er op die dagen ook even iemand
voor haar is.

‘We hebben mooie
gesprekken en ik
leer veel van hem’
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Soms help ik ook met kleine dingen en
heb ik profijt van mijn opleiding. Als er
iets is met de katheter, dan kijk ik even
mee bijvoorbeeld. Maar in principe voer
ik geen verpleegkundige handelingen uit.
Dat maakt deze stage ook juist anders.
Dat is ook wel mijn belangrijkste inzicht
tot nu toe. Ik had altijd het idee dat ik
iets moest doen; even het vuilnis buiten
zetten bijvoorbeeld. Maar ik leer nu dat
er gewoon zijn en luisteren minstens zo
belangrijk is. Dat is echt de meerwaarde
van Handjehelpen.”

Marian
Dobbe
(foto),
directeurbestuurder,
en
Nienke
Meeder,
programmanager, kijken namens KOOS
Utrecht naar de kansen die informele
zorg in Utrecht biedt.
Marian: “KOOS Utrecht is verantwoordelijk
voor aanvullende zorg voor jeugd in
Westelijk Utrecht. Ons doel is niet
meer zorg, wel meer passende zorg en
ondersteuning. We denken dat we dat in
de stad nog meer kunnen bereiken door
de inzet van informele zorg. Als je daar een
stevige basis neerzet, is onze specialistische
inzet soms minder lang of intensief nodig.
Handjehelpen is daarbij een cruciale
partner en wijst ons ook de weg. Het is een
samenspel waar we middenin zitten en
volop leren. Ontzettend kansrijk.
Nienke: “Er is nog wel werk te
verzetten; informele zorg is nog
geen vanzelfsprekendheid. Voor veel
professionals is het nieuw terrein en ook
ouders moeten soms worden meegenomen.
Belangrijk dus dat Handjehelpen zich
goed positioneert zodat we slim samen
kunnen werken. Wat goed werkt is dat de
informele ambassadeurs van Handjehelpen
in de wijk aanwezig zijn. Samen met onze
professionals kijken ze wat de vraag is
van het kind, gezin of jongere en wat
er aanvullend, dan wel voorliggend op
KOOS kan worden ingezet. De kennis
die Handjehelpen op dit punt heeft, is
ontzettend waardevol.”
Nienke: “Voor onze doelgroep zijn vaste
gezichten, heldere afspraken, structuur
en goede kwaliteit heel belangrijk.
Handjehelpen biedt dat. Stagiairs en
vrijwilligers brengen daardoor vaak echt
lucht in een gezin. Gewoon door even bij
te springen, zodat een ouder wat tijd voor
zichzelf heeft bijvoorbeeld.”
Marian: “Ik gun het Utrecht dat
Handjehelpen in beeld komt via het
“gewone leven”, via school, buurtteam of
huisarts. Niet pas als vraagstukken bij ons
landen. Dat is voor veel kinderen, jongeren
en gezinnen echt helpend en kan verdere
zorgvraag misschien wel voorkomen.”

‘Meer passende
zorg door sterke
informele basis’
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Interview Sociale Benadering Dementie

“Het gaat om mens
zijn. Gewoon
meedoen.”

“Aandacht voor het gewone leven”
Anne-Mei The is hoogleraar Langdurige Zorg en
Dementie en grondlegger van de Sociale Benadering
Dementie (SBD). Met de TAO of Care probeert ze bij
te dragen aan het welzijn van mensen met dementie,
door zich te richten op de kwaliteit van leven en niet
zozeer op de aandoening. Handjehelpen ondersteunt
hierbij. Handjehelpens Angelique Heerdink en Julia
Muller spreken met Anne-Mei over de kracht van de
sociale benadering en de waarde van vrijwilligers.
Julia: “Anne-Mei, jij zegt: ‘Ik ga door het vuur voor
mensen die niet meer voor zichzelf op kunnen komen.
Iedereen heeft het recht om als volledig mens te
worden gezien’. Kun je dat toelichten?
Anne-Mei: “Mensen met dementie hebben een
palliatieve aandoening en staan daardoor in feite
al buiten de samenleving. Doordat het verstand is
aangetast, is dat nog meer het geval. Mensen vinden
dat confronterend en lopen daar het liefst met een
grote boog omheen. Daar komt bij dat we op een
hele eenzijdige manier kijken naar dementie. Er is
een enorme focus op de aandoening en nauwelijks
nog aandacht voor de persoon. Daar wil ik doorheen
breken. Daarom heb ik de TAO of Care opgericht, om
te zoeken naar oplossingen.”
Angelique: “En wat is dat in het geval van dementie?”
AM: “Waar we achter zijn gekomen is dat de ziekte an
sich voor mensen met dementie niet het ergste is.
Natuurlijk, het is vreselijk en ontwrichtend, maar als
je mensen vraagt wat het allerergste is, krijg je steeds
weer als antwoord: “Ik word niet meer gezien, niet
meer serieus genomen. Ik hoor ze over me praten en
er vallen veelbetekende stiltes.” Het gaat dus niet over
het breindefect, maar om de sociale pijn.
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Als je de diagnose dementie krijgt, krijg je een nieuwe
sociale rol: die van patiënt. Op dat moment gebeurt er
iets merkwaardigs. Iedereen kijkt alleen nog maar naar
die rol. De rollen die je had – moeder, vriend, partner
– vallen weg. Er is geen aandacht meer voor, terwijl
je het misschien juist heel erg vindt dat je niet meer
de partner of moeder kunt zijn die je was. Alle dingen
die je fijn vond komen onder druk te staan. En juist
daarmee word je niet geholpen. Daarmee ploeter je in
je eentje.

“Het gaat niet over
breindefect, maar
om sociale pijn.”
We willen dus meer aandacht voor het gewone leven.
Helpen om veranderende relaties in goede banen te
leiden, kijken wat er nog wel kan. Dat geeft een zekere
mate van regie, in een periode waarin je alles lijkt kwijt
te raken. Het zorgt voor vertrouwen en het gevoel dat
je er niet alleen voor staat. Je gaat je fijner voelen en als
vanzelf minder zorg vragen. De kwaliteit van leven gaat
omhoog, waardoor mensen prettiger en langer thuis
kunnen wonen. Heel waardevol in een tijd, waarin zorg
kostbaar is en we kampen met enorm personeelstekort.
Mensen met dementie hebben ook niet zozeer
behoefte aan hoogopgeleide zorgmedewerkers, maar
des te meer aan mensen die gewoon met hen meelopen.
Die naast ze staan en de gewone dingen met ze doen.
Zulke mensen zetten we in. We bouwen een netwerk
om mensen met dementie heen. Een netwerk dat de

mensen zelf stut en steunt, terwijl de medische zorg
zich concentreert op de ziekte. Dat betekent niet alle
zorg de deur uit, maar een combinatie van dingen. We
pleiten voor een en/en benadering. Je bent meer dan
je aandoening. Focus dus niet alleen op het zieke stuk,
maar ook op het gezonde. Dan wordt de ziekte ook
dragelijker. Het gaat om mens zijn. Gewoon meedoen.”
A: “Dat is waar de TAO en Handjehelpen elkaar vinden.”
AM: “Precies. Samen proberen we te bouwen aan een
cultuur waarin we anders kijken en op een andere manier
omgaan met mensen met een ziekte of kwetsbaarheid.”
A: “Wat is nou toch die angst voor dementie?”
AM: “Mensen met dementie gedragen zich anders
dan we gewend zijn. Ze gaan bijvoorbeeld zomaar
schreeuwen. Dat begrijpen we niet en dat kan heftig
zijn. Dus dat ongemak of die angst is logisch, maar
het heeft meer met de omgeving te maken, dan met
de persoon met dementie. Dat is het trieste en gelijk
ook het mooie van hoeveel impact de omgeving kan
hebben. Stel je voor hoe het voelt als je dement bent
en je ziet iedereen schrikken of afstand nemen. Dat is
afschuwelijk en daar ga je misschien wel nog harder van
schreeuwen. Dan is dat niet het directe effect van de
ziekte, maar het indirecte gevolg van de leefwereld.”

A: “Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor jullie?”
AM: “Die hebben we keihard nodig. Ons team bestaat uit
professionals, betaalde krachten die opgeleid worden,
maar die kunnen niet alles opvangen. Dus we breiden
het netwerk uit met schillen van mensen, waaronder
vrijwilligers. Het is fijn dat Handjehelpen daarbij zorgt
voor gedegen ondersteuning. Zo zetten we samen
iets duurzaams op. Dat geldt ook voor jullie stagiairs.
We nemen studenten mee in het nieuwe denken en
bouwen aan een toekomstige generatie professionals,
die de sociale benadering van binnenuit kent.”
J: “Is de Sociale Benadering over twintig jaar uitgerold
over de hele samenleving?”
AM: “Ja, het denken in termen van het gewone leven in
ieder geval. Dat is niet meer te stoppen.”
J: “Een mooi toekomstbeeld om mee af te sluiten.
Vanuit een sociale benadering naar de wereld kijken en
met elkaar omgaan. We hopen er samen met jou een
bijdrage aan te kunnen leveren.”

J: “Hoe kunnen mensen zonder zorgachtergrond, zoals
onze vrijwilligers, omgaan met dat onvoorspelbare?”
AM: “Dat is ook nieuwigheid en wennen. En wat heel
belangrijk is, is het besef dat dit ook gewoon maar
mensen zijn, waarbij een knik in het bestaan is gekomen.
Een kwestie van “het anders zijn” leren accepteren.
Daarnaast kun je je natuurlijk ook voorbereiden
en het is belangrijk om de tijd te nemen om een
vertrouwensrelatie op te bouwen. Die is er niet ineens,
dus verwacht niet gelijk te veel. Je mag de tijd nemen
om elkaar te leren kennen. Ga er gewoon maar eens bij
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Partners

Met z’n allen

Handjehelpen werkt samen met tal van partners, landelijk, lokaal en regionaal. Hand in hand bieden we immers
de beste steun. Samen komen we verder.

Ondersteuning
specialistische
jeugdzorg

Lister en Handjehelpen
Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben
veel baat bij een maatje. Om samen gewone dingen te
doen. Activiteiten die betekenis geven aan het leven,
waardoor iemand zich onderdeel voelt en weet van
de samenleving. Handjehelpen en zorgorganisatie
Lister werken op dit punt al langer succesvol samen
en tekenden een convenant om die samenwerking
voort te zetten. Hierdoor kunnen in 2022 vijftig
extra maatjes worden gekoppeld.

“We werken samen aan een
inclusieve samenleving in het
belang van onze cliënten.”

Collega’s Jantsje, Daphne, Annemiek en Anne zijn
in Utrecht als ambassadeurs informele zorg actief
betrokken bij de specialistische jeugdteams van KOOS
Utrecht en Spoor030 om de jeugd zo sneller en beter
te helpen.
Samen met de tweedelijnsprofessionals kijken we met
een informele bril naar jeugdhulp. We wijzen de weg
in het aanbod van informele zorgaanbieders. om ook
met een informele bril naar jeugdhulp te kijken. Dit
zorgt voor een ruimere blik en meer inzet van informele
ondersteuning voor de jeugd.
Mooi voorbeeld van deze samenwerking is ook de
campagne Utregs Plekkie, waarin Handjehelpen met het
project Steungezinnen tegemoetkomt aan de vraag naar
zorg- en logeeropvang voor Utrechtse kinderen die voor
kortere of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen.

“Lister gelooft erin dat iedereen in de samenleving
mee kan en mee mag doen. Dat geldt ook voor onze
cliënten”, aldus Theo den Hertog, lid van de raad van
bestuur van Lister. “Een deel van deze cliënten heeft
daar ondersteuning bij nodig. Dat hoeft lang niet altijd
professionele ondersteuning te zijn. Daarom zijn we
blij met Handjehelpen. Zij verbinden onze cliënten
en vrijwilligers in de wijk. We werken samen aan een
inclusieve samenleving in het belang van onze cliënten.”

EPA Nieuwegein: versterking en verbreding gebiedsgerichte samenwerking
In Nieuwegein werkt Handjehelpen aan de verbetering van de samenwerking rond mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening
(EPA). Partners zijn de gemeente, zorgorganisaties Altrecht, Lister, Tussenvoorziening, Inforsa en politie, ervaringsdeskundigen,
familie en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De vraag welke zorg ook informeel opgepakt kan worden speelt een centrale rol. We
leren van elkaar, weten elkaar beter te vinden, waardoor we er beter kunnen zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Nog meer partners, netwerken en werkgroepen
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Abrona | Alja Zorg- en Welzijn | Al Amal | Altrecht | Alzheimercafé
Woerden | Amerpoort | Bartimeus | Bibliotheken | Big Brother Big Sister | Breed Sociaal Loket Lopik | Burennetwerken | Buurtgezinnen
| Buurtnetwerken | Buurtzorg | Buurwerk Woerden | Centrum voor Elkaar | CJG | Cordaan | De Bilthuysen | De Binding | De Boogh | De
Regenbooggroep | Dementieconsulenten | Dementievriendelijk Harmelen | Dock Utrecht | Dorps- en buurthuizen | Gemeenten | Geynwijs
| GezinsBuddy | GGZ Vriendelijk | Hart voor Woerden | Houten & Co | Houten voor Houten | Huis van de Tijd | Huisartsen | Huiskamer van
Odijk | Humanitas | Impegno | Indebuurt033 | Inloophuis Leven met kanker, Woerden | Jeugdteams | Kansrijke start Houten | KOOS Utrecht
| Kunstenhuis/Idea | Kwadraad | Kwintes | LEEF | Leger des Heils | Levvel | Lievegoed | Lister | Loodszorg | Maria Dommer | Markant | MEE |
Mens De Bilt | Mens met Elkaar | NAH Café Woerden | Netwerk Informele Ondersteuning Woerden | Netwerk Informele Zorg Driebergen
| Netwerk Informele Activiteiten Heuvelrug | Netwerk Informele Zorg Utrecht | Netwerk Informele Zorg Zeist | Netwerk Vrijwillige Hulp

Samen met Abrona

Raad van Toezicht

Mensen met een verstandelijke beperking hebben
veel baat bij een maatje. Zij helpen het sociale
leven verrijken. Juist door samen gewone dingen
te ondernemen. Handjehelpen en zorgorganisatie
Abrona trekken daarom al jarenlang samen op.
Sinds 2015 werken we al samen op het gebied van
ambulante begeleiding in de thuissituatie. Sinds 2020
bieden stagiairs van Handjehelpen ook een-op-een
begeleiding op de woongroepen van Abrona. De
stagiairs sluiten aan bij de individuele behoeften van de
clienten en bieden extra tijd en aandacht. “Een creatieve
manier om meer te doen met beperkte middelen,
zonder in te boeten aan kwaliteit en aandacht”, aldus
Corien Besamuca, accountmanager WMO bij Abrona.

“De maatjes van
Handjehelpen verrijken het
leven van onze bewoners”
Samen met Bibliotheek Nieuwegein bieden we ook
digitale ondersteuning aan cliënten van Abrona. De
toenemende digitalisering is een uitdaging voor mensen
met een verstandelijke beperking en er is voor hen
eigenlijk geen geschikt leeraanbod. Onze vrijwilligers
verzorgen nu onderwijs op maat. Cliënten krijgen de tijd
en ruimte om op eigen wijze te leren en stapje voor
stapje groeien hun vaardigheden. Naast het leeraspect
zorgt de ondersteuning ook voor sociale groei.
“We zien dat de maatjes van Handjehelpen het sociale
leven van onze bewoners verrijken”, aldus Corien. “En
we hebben wat in te halen; onze clienten zijn flink
geraakt door de coronacrisis. Activiteiten vielen weg en
hun sociale netwerk werd kleiner. Dat heeft gevolgen
voor hun kwaliteit van leven. We willen met een impuls
aan koppelingen herstellen wat onze bewoners zijn
kwijtgeraakt en op lange termijn hun leven verrijken.”
Irene Domburg, directeur Handjehelpen, vult aan:
“Uitgangspunt is steeds dat professionals en vrijwilligers
hand in hand optimaal invulling geven aan goede zorg.
En het leven is gewoon fijner met een maatje. Mooi dat
we hier samen handen en voeten aan geven.”

Britt Blomsma, voorzitter
Director Executive
Search & HR, Ebbinge

Marco van Putten
Projectmanager,
Openbaar Ministerie

Lisette Flohil
Hoofd Bestuurlijke
en Juridische Zaken,
VU Amsterdam

Wouter Langeveld
Manager Marketing
& Communicatie,
Woningcorporatie
De Alliantie

Ambassadeurs zorg,
Utrechtse Heuvelrug
In de Utrechtse Heuvelrug werkt Handjehelpen
samen met Dorpsteams en Humanitas aan het
versterken van de verbinding tussen informele en
formele zorg. Collega’s van Handjehelpen werken als
ambassadeurs informele zorg samen met de sociaal
makelaars om op casuïstiekniveau te kijken waar
informele ondersteuning ingezet kan worden. Ook
vanuit andere vrijwilligersinitiatieven in de gemeente.
Doel is het ontwikkelen van een duurzame werkwijze
om hulpvragers de juiste ondersteuning te bieden.
Informeel waar kan, formeel waar nodig.

Weesp | Netwerk Wel Thuis | NIO Woerden | Ouder en Kind Team Amsterdam | Platform informele zorg Centrum Amsterdam | Platform
informele zorg Amsterdam Zuid | Praktijkondersteuners | Stichting Present | Profila Zorg | Quarijn | Reinaerde | Samen Oplopen | Samen
tegen Eenzaamheid | Samen Veilig | SamenDoen | Sante | Signaalgroep Harmelen | Sociaal Makelaars | Sociaal Vianen en Vijfheerenlanden
| Sociaal wijk- en dorpsteams | Stadsteam Oudewater | Sterke Samenleving | Steunpunten Mantelzorg | Stichting Kommak | Stichting
Leergeld | Stichting Presentie | Stichting PULSE | Timon | Tympaan de Baat | ZIJN | SWOM Montfoort | TAO of Care | Touwteam
| Utrecht Omarmt | Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk | NOV & Samen Ouder Worden | Versa Welzijn | Vianen
Dementievriendelijk | Vianen voor Elkaar | Vitale Coalitie Stichtse Vecht | Vitras | Vluchtelingensteunpunten | Vrijwilligerscentrales |
Vrijwilligershuis Nieuwegein | Welzijn Stichtse Vecht | Welzijn Vianen | Wijkse Hulpnetwerk | William Schrikker Groep | Woerden voor
elkaar | Woerdenwijzer | Youké | Zeist tegen Eenzaamheid | Zideris | Zorg en Welzijn Amerongen, Leersum en Overberg | Zorgspectrum
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In Utrecht werkt Handjehelpen samen met het
Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU)) aan een
betere samenwerking ter ondersteuning van ouderen
in de stad. In Utrechtse Heuvelrug werken we aan
meer samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties
onderling en tussen de informele en formele zorg.

“Het contact met vrijwilligers
draagt bij aan het herstel van
cliënten”
“Contact met een vrijwilliger is anders dan met een
professional”, vult Nicole Wartenberg, coördinator bij
Handjehelpen aan. “De kracht van een vrijwilliger is dat
hij de ander ziet als mens, niet als cliënt. We matchen
mensen op interesses, zodat de drempel om contact
op te nemen zo laag mogelijk is.”

In Stichtse Vecht brengt Handjehelpen samen met
partners het leven van senioren in kaart om preventief
aan de slag te kunnen. In Amsterdam werken we
met de TAO of Care aan de sociale benadering van
mensen met dementie.
In het kader van Samen Ouder Worden trainen we
ook onze medewerkers, vrijwilligers en stagiairs om
Ggz-vriendelijk te zijn en te blijven.

Gezamenlijk belang, gezamenlijke kracht
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 schreven we samen met verschillende informele partners een
pamflet om het belang en de kracht van informele zorg bij de gemeentes te onderstrepen. Vanuit de kracht van samen voor
hetzelfde belang: een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mensen zich inzetten voor elkaar. De boodschap:
informele zorg is goud waard, maar dat ontstaat niet vanzelf. Vrijwilligersorganisaties hebben gemeenten nodig om de
randvoorwaarden te creëren, zodat de informele zorg kan floreren. De handen ineen om de samenwerking voor en met
de gemeenten te vergemakkelijken.

Handjehelpen wordt gesteund door de volgende fondsen: Ars Donandi | Com. PIN | De WinterHeijnsius Stichting | Diorapthe | Dr. C.J. Vaillant Fonds | Fundatie van den Santheuvel Sobbe | K.F. Heinfonds | Kansfonds |
Konferentie Nederlandse Religieuzen | Mundo Crastino Meliori | Oranje Fonds | Rabobank Stimuleringsfonds XL | RDO Balije van
Utrecht | Rooms Katholiek Wees en Oude Liedenhuis | STAG Fonds Stichtse Vecht | Stichting Elise Mathilde Fonds | Stichting
Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem | Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis | Stichting Kinderfonds van Dusseldorp |
Stichting Kinderfonds Wees en Zegen | Stichting Kinderzorg Utrecht | Stichting Pieter Bastiaan | Stichting Voorzorg Utrecht |
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden | Stimuleringsfonds voor Zorg en Welzijn Zeist | Van Baaren Stichting | Van Tellingen Pul
Stichting | Vereniging Onderlinge Samenwerking | VSB Fonds Woerden e.o. | Zorg en Zekerheid
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Support
team

“Informele zorg is een mooie aanvulling op formele
zorg”, vertelt Patricia Maasland, projectleider
namens Kwintes. “We zien hoe het contact met
vrijwilligersbijdraagt aan het herstel van cliënten.
Ze kunnen weer meedoen aan de samenleving.”

Team
Utrecht

Samen Ouder Worden is een programma waarin tien
landelijke en regionale vrijwilligersorganisaties en de
NOV de handen ineenslaan. Het programma loopt in
veertig lokale trajecten en Handjehelpen participeert
in vier gemeenten.

Nu steeds meer mensen met een psychische
kwetsbaarheid in de wijk blijven wonen, is daar ook
meer hulp van vrijwilligers nodig. Daarom werken
zorgorganisatie Kwintes en Handjehelpen samen
in een pilot waarbij vrijwilligers van Handjehelpen
gekoppeld worden aan cliënten van Kwintes.

Team
Zuid/Oost

Handjehelpen participeert in het programma Samen
Ouder Worden van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Door de
inzet van vrijwilligers wil Samen Ouder Worden
de verbinding tussen ouderen versterken, beter
aansluiten bij hun wensen en zorgen voor een
zinvolle levensinvulling. Onder meer door hen te
stimuleren zelf als vrijwilliger een bijdrage te leveren
aan het leven van anderen.

Kwintes en Handjehelpen

Team
Utrecht West/Noord Holland

NOV & Samen Ouder
Worden

Met z’n allen

TEAM HANDJEHELPEN

Team
Zuid

Partners

Angelique Heerdink

Astrid van Heezik

Hennie Roor

Irene Domburg

Anne Belo

Annemiek Harberink

Jeanet Nijeboer

Joannieke Dogterom

Roline Schaink

Rona Mandersloot

Esther Luijk

Mariëlle Roepke

Nicole Wartenberg

Gaby Kramer

Ilse Koot

Ina Houdijk

Danielle van Helden

Derya Gunes

Jente van Haeften

Julia Muller

Danny Stigter

Daphne Kroon

Ester Vlaming

Femke Cordova

Sandra van den Berg

Team
Utrecht
West/
Noord
Holland
Britt Drijkoningen

Carmen Odermatt

Janstje Boersma

Natasha Dhondt

Rianne Malhoe

Marjolein Beeuwkes

Tamara van Krieken

Willemijn Slangen

Jessy van Wijngaarden

Wilma Louwerse

Tineke de Vink

Wieke Kempen

Yvonne Sieben

Yvonne Leeman
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MOOIE woorden
waar we het voor doen!

“Dank je wel voor je inzet, je steun, je hulp, je trouwe aanwezigheid. Dankzij jou
is mijn kwaliteit van leven verbeterd, voel ik me gesteund en écht geholpen.
Dankzij jou hou ik contact met het leven, de wereld, de maatschappij. Je
maakt verschil, veel meer dan je misschien wel denkt.” BEDANKBRIEFJE LIA (65)
AAN HAAR MAATJE “Thuis kook ik altijd alleen, maar samen met anderen koken
is veel gezelliger. Zo leer ik ook meer mensen kennen.” JACCO (47) OVER ZIJN
VRIENDENKRING. “Ze brengt de zon mee.” HULPVRAGER RICARDO (68) OVER STAGIAIR
SELVI “Ik kom hier lachend binnen en ga lachend weer weg.” SELVI (25) OVER
RICARDO “Het geeft een goed gevoel, dus doen! Voor jou is het een kleine
investering, maar het kan een wereld van verschil betekenen.” LARISSA (43)
OVER HAAR INZET ALS STEUNGEZIN “Handjehelpen durft vraagstukken anders
te benaderen. Dat is heel helpend en werkt aanstekelijk” NIENKE MEEDER,
PROGRAMMAMANAGER KOOS UTRECHT “Mijn verstandelijk beperkte kleindochter
is mijn oogappel. Het was zo’n cadeautje dat er ‘zomaar’ iemand met haar
kwam spelen. Die ondersteuning deed mijn dochter ook goed” DE HEER
GEORGE BALLIEUX, MET ZIJN 101 JAAR DE OUDSTE DONATEUR VAN HANDJEHELPEN “Ik ben
ruim zeven jaar maatjes met Tijmen en geniet al even lang elke seconde
van ons samenzijn. ROB PIETERSEN, VRIJWILLIGER VOOR TIJMEN (17) “Hoe geweldig
de informele hulp van Handjehelpen is, mogen wij al jaren ervaren” RIETTE
HABES, MOEDER VAN MERLIJN (16) “Ik raad iedereen aan om zich aan te melden
voor de Studentenbrigade van Handjehelpen. Je kunt zoveel betekenen.”
BENTE EDINGA (21), STUDENT-VRIJWILLIGER “Souhaila komt met mij allemaal leuke
dingetjes doen.” JURGEN (10) OVER ZIJN STAGIAIR “Hij zei iets heel moois. Dat hij
even de vervelende dingen kan vergeten als ik er ben.” SOUHAILA OVER JURGEN
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