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Voorwoord 
Het  jaarverslag van de Vereniging Helpende Handen ligt voor u. Helpende Handen heeft als 
missie mensen uit de reformatorische gezindte met een langdurige of levenslange beperking bij 
elkaar te brengen om hen zo te helpen een betekenisvolle plaats in te nemen in gezin, kerk en 
samenleving. Daarom ondersteunt Helpende Handen mensen met een beperking, hun 
familieleden en andere betrokkenen op diverse levensdomeinen. Onze werkzaamheden zijn 
onder te verdelen in: 
- Lotgenotencontact 
- Persoonlijke dienstverlening 
- Belangenbehartiging 

Ons werk doen wij vanuit het Landelijk bureau met negen medewerkers en in het land met ruim 
750 vrijwilligers. 

We leven inmiddels in de maand mei van het jaar 2022. Traditiegetrouw betekent dit dat de 
verslagen over het voorgaande jaar gereed komen. Als Vereniging Helpende Handen hebben 
we al heel wat jaren een financieel en een algemeen jaarverslag. Met ingang van 2021 hebben 
we deze verslagen samengevoegd. Dit verslag bestaat uit een algemeen deel en een financieel 
deel. Door middel van dit verslag willen wij u inzage geven in en verantwoording afleggen over 
het werk van onze vereniging.  
 
Algemene terugblik  
Het jaar 2021 werd, net als het jaar 2020, gekenmerkt door de coronapandemie. U zult 
begrijpen dat de pandemie ook in 2021 zijn weerslag heeft gehad op het functioneren van onze 
vereniging. Eén van de door onze overheid genomen maatregelen was de afstandsregel. Ook 
hadden we te maken met de maatregel van het thuiswerken. Voor de medewerkers van het 
landelijk bureau betekende dit een maximale kantoorbezetting van vijf collega’s. Gelukkig 
konden de werkzaamheden, zij het deels thuis, hun doorgang vinden.  

Terugkijkend op 2021 is er binnen de diverse geledingen weer veel werk verzet. Werk gericht 
op, zoals al eerder benoemd, mensen met een langdurige of levenslange beperking. Het doel 
van deze werkzaamheden is om mensen met een beperking een betekenisvolle plaats in te 
laten nemen in gezin, kerk en samenleving.  In ons werk zijn we als vereniging afhankelijk van 
de zegen van de HEERE. Het is dan ook ons gebed of Hij het werk van Helpende Handen wil 
zegenen en tot een zegen wil stellen. 
 
Bestuurlijke terugblik 
In het jaar 2021 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen zijn de 
activiteiten en financiën van de vereniging ter sprake gekomen. Uiteraard is er aandacht 
geweest voor de jaarrekening 2020 en is de begroting 2022 besproken. Daarnaast is er 
gesproken over de invulling van het voorzitterschap, omdat de voorzitter heeft aangegeven, na 
heroverweging aan het einde van zijn termijn te stoppen. 

De ledenraad heeft in 2021 twee keer vergaderd. Deze vergaderingen waren in verband met 
de coronapandemie digitaal. In de eerste vergadering van 2021 zijn de verslagen over 2020 
vastgesteld en zijn de leden geïnformeerd over de activiteiten binnen de vereniging. Tijdens de 
tweede vergadering is de begroting 2022 vastgesteld en zijn de leden opnieuw geïnformeerd 
over hoe het er aan toe gaat binnen  de vereniging.  
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De bestuurssamenstelling was per 31 december 2021 als volgt: 
- Dhr. C. van de Craats, voorzitter 
- Mw. M.K. van Koeveringe-Herrewijnen, secretaris 
- Dhr. Chr. Remijn, penningmeester 
- Dhr. W. van Erkel, lid 
- Dhr. P. Vijfhuizen, lid 

Op 31 december 2021 berustte de dagelijkse leiding van het landelijk bureau bij de directeur, 
F.A. Mulder.  
 
Financiële terugblik 
Door middel van de, door de Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening opgestelde, jaarrekening 
legt het bestuur verantwoording af over het financiële beleid van 2021. Deze jaarrekening is 
door de accountant (Van Ree) gecontroleerd. De door hen afgegeven controleverklaring is 
bijgevoegd. Gelukkig mogen we constateren dat de werkzaamheden van Helpende Handen haar 
doorgang mochten vinden en dat ook de financiële middelen in 2021 beschikbaar waren om dit 
werk uit te voeren. Als bestuur en directie zijn we allen die in 2021, op welke wijze dan ook, 
een financiële bijdrage hebben gegeven dankbaar voor hun steun. In het jaarverslag wordt 
verder ingegaan op diverse activiteiten en de financiële stand van zaken.  

Kort samengevat ziet de exploitatie, inclusief de afdelingen over 2021, er als volgt uit.  
De lasten zijn over geheel 2021 € 20.000,- 
hoger uitgekomen dan begroot. De 
grootste niet begrote kosten vinden hun 
oorzaak in de personeelskosten. Deze zijn 
onder andere door mutaties in het 
personeelsbestand en hogere salarissen 
als gevolg van de nieuwe cao hoger 
uitgekomen dan begroot.  De baten zijn € 
281.000,- hoger uitgekomen dan begroot. 
De twee meest in het oog springende 

hogere baten zijn de bijdragen van de Gereformeerde Gemeenten (€ 65.000,- meer dan 
begroot) en de nalatenschappen (€ 146.000,- meer dan begroot). Het uiteindelijke resultaat is 
€ 257.000,-, dit is € 256.000,- hoger uitgekomen dan begroot. Dit is een uitzonderlijk hoog 
resultaat dat we ondanks de bijzondere omstandigheden hebben mogen realiseren.  

Het resultaat, los van de afdelingen van 2021 wordt als volgt bestemd: 
1. Dotatie bestemmingsreserve Samen-uit-dag / jubileum € 70.000 
2. Dotatie bestemmingsreserve nieuw beleid € 100.000 
3. Dotatie bestemmingsreserve egalisatie baten nalatenschappen: restant (€ 74.895) 

De begroting van 2022 laat een totaal aan baten zien van € 778.000,-. De totale lasten zijn 
begroot op € 773.000,-. Er is dus een resultaat over 2022 begroot van € 5.000,-.  

Het bestuur vertrouwt erop met dit jaarverslag een goed beeld te hebben gegeven van het 
gevoerde beleid over 2021.  

Woerden, mei 2022 
 
Namens het bestuur, 
Dhr. F.A. Mulder, directeur 

Samenvatting exploitatie 2021                   
X1.000 

  

Totaal Totaal 
Gerealiseerd Begroot 

€ % € % 
Totaal lasten 789 103 769 100 
Totaal baten 1.046 136 770 100 

Resultaat 257   1   
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1. Organisatie 

1.1 Leden 
In 2021 verwelkomde de vereniging 169 nieuwe leden. Dit is een verhoging van 56% ten 
opzichte van 2020. Dit kan een gevolg zijn van de coronacrisis, en de vereniging daardoor in 
2020 weinig tot geen bijeenkomsten konden organiseren.   

 
Aanmeldingsbron Aantal 
Contactgroepen 90 
Website 60 
Overig 19 

 
Van 224 leden eindigde in 2021 het lidmaatschap. Voor ruim een derde van de actief 
beëindigde lidmaatschappen geldt dat dit komt door ouderdom / overlijden. 

 
Beëindigingsreden Aantal 
Financieel / kosten lidmaatschap 10 
Einde ondersteunings- of informatiebehoefte 26 
Ouderdom / overlijden 90 
Wanbetaler 45 
Overig 89 

 
Lidmaatschappen waar drie jaar geen contributie voor betaald is, worden na aanmaning 
beëindigd. De achterliggende jaren nam het aantal wanbetalers af. 

 
Jaar Aantal wanbetalers 
2017 297 
2018 143 
2019 81 
2020 45 

 
Per saldo daalde het aantal leden met 55 naar 7.948 op 31 december 2021. 
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De gemiddelde contributiebijdrage steeg licht van € 35,16 (in 2020) naar € 36,02 (in 2021). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.2 Ledenraad 
De Ledenraad vergaderde twee keer en stelde onder andere het jaarverslag vast en keurt de 
begroting goed. Daarnaast werd er gesproken over ledenwerving en -binding. 
Ledenraadslid H. Aarnoudse is op 10 maart 2021 overleden; daarnaast namen de leden H. 
Bouwman, J. Hoogerbrug, H.J. van Schothorst en G.D. de Vries afscheid van de ledenraad. In 
hun plaats zijn mevr. A. Kriekaard, mevr. W. van Schothorst, M.G. Verweij en A.J. Zuidweg 
gekozen en toegetreden. 

 
Op 31 december 2021 bestond de Ledenraad uit: 

Naam Woonplaats Kerkgenootschap 
T.J. Alderliesten Ridderkerk Hersteld Hervormde Kerk 
mevr. P.B. Barendregt-Beukers Barendrecht Christelijke Gereformeerde Kerken 
M.J. Bosman Poortugaal Gereformeerde Gemeenten 
J.A. Cromwijk Veenendaal Gereformeerde Gemeenten 
L. Droogendijk Barneveld Gereformeerde Gemeenten 
M. Guiljam Aagtekerke Gereformeerde Gemeenten 
mevr. M.J. Havenaar-Westerduin Dinteloord Gereformeerde Gemeenten 
L. Kok Ederveen Gereformeerde Gemeenten 
mevr. A. Kriekaard Krabbendijke Gereformeerde Gemeenten 
B. van Leersum Opheusden Gereformeerde Gemeenten 
A.J. Meerkerk Nieuw-Lekkerland Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
mevr. W. van Schothorst Terschuur Gereformeerde Gemeenten 
M.L. Sinke Yerseke Gereformeerde Gemeenten 
M.G. Verweij Ridderkerk Gereformeerde Gemeenten 
H.D. Vierbergen Veenendaal Gereformeerde Gemeenten 
mevr. H.M.W. de Vries Amersfoort Protestantse Kerk in Nederland 
M. van de Woestijne Aagtekerke Gereformeerde Gemeenten 
A.J. Zuidweg Kruiningen Gereformeerde Gemeenten 
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1.3 Bestuur 
Het bestuur van Helpende Handen bestond in 2021 uit vijf personen. Het bestuur van de 
Vereniging vergaderde vier keer. Tijdens deze vergaderingen werd gesproken over het de 
uitvoering van het beleid van Helpende Handen.  

 
Op 31 december 2021 bestond het bestuur uit: 

Naam Nevenfunctie (onbezoldigd) 
C. van de Craats, voorzitter Voorzitter Stichting Sela (eerstelijnsvoorziening i.o.) (Barneveld) 

  

W. van Erkel Voorzitter Helpende Handen afdeling Capelle aan den IJssel 
 Voorzitter kiesvereniging SGP Willem de Zwijger 
 Wijkhoofd KWF-collecte (Capelle aan den IJssel) 
  

mevr. M.K. van Koeveringe-Herrewijnen, secretaris Presidente vrouwenvereniging Draagt elkanders lasten (Rilland-Bath) 
 Kerkelijk contactpersoon (Rilland-Bath) 
 Vicevoorzitter Wmo-adviesraad (Reimerswaal) 
  

Chr. Remijn, penningmeester Geen 
  

P. Vijfhuizen Geen 

 
1.4 Personeel 
Op 31 december 2021 werkten er negen mensen bij Helpende Handen voor 6,58 fte. In 
onderstaand organogram is de functieverdeling van de medewerkers weergegeven. 

 

 
 

1.5 Vrijwilligers 
Ongeveer 750 vrijwilligers zetten zich in om mensen met een beperking en hun familieleden te 
ondersteunen bij het innemen van hun plaats in gezin, kerk en samenleving. Binnen de 
Vereniging en de kerkelijke gemeenten verrichten mensen werk als lid van een 
organisatiecommissie voor het lotgenotencontact, als betrokkene bij de praktische thuishulp, 
als afdelingsbestuurslid, clubleiding, afdeling, catecheet, coördinator van aangepaste 
kerkdiensten of als kerkelijk contactpersoon. 

1.6 Klachtencommissie 
De klachtencommissie ontving in 2021 geen klachten. 

 
De klachtencommissie bestond op 31 december 2021 uit: 

Naam Woonplaats Op voordracht van 
J. van Buuren Oud-Beijerland Bestuur 
mr. W.H. Lindhout Tholen Ledenraad 
K. de Wit Nieuwerbrug Bestuur en Ledenraad 
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2. Corona 
 

2.1 Organisatie 
In 2021 werkten de medewerkers van Helpende Handen regelmatig thuis. Afhankelijk van de 
zwaarte van de maatregelen varieerde het aantal medewerkers op kantoor tussen de 1 en 5, 
waarbij een maximum van 2 personen per ruimte gold. Om de onderlinge band tussen de 
medewerkers te behouden, werd minimaal eenmaal per week een digitaal contactmoment 
georganiseerd. In december werd er tijdens een informele bijeenkomst bij drukkerij Verloop 
afscheid genomen van een medewerker, die een nieuwe (werk)uitdaging heeft gevonden.  

 
2.2 Bijeenkomsten 

 
Lotgenotencontact 
In 2021 zijn 31 bijeenkomsten voor lotgenotencontact georganiseerd, waarvan een aantal 
digitaal werden gehouden. Bij de fysieke bijeenkomsten werd rekening gehouden met de 
geldende maatregelen. Door de beperking (max. 30 personen per bijeenkomst) van het aantal 
bezoekers van bijeenkomsten werden verschillende bijeenkomsten meerdere keren 
georganiseerd. 
Door de coronamaatregelen konden tien bijeenkomsten niet georganiseerd worden. Dit betrof 
bijeenkomsten van de contactgroepen PrO-ouders, Turnersyndroom, autisme, lichamelijke 
beperking, niet-aangeboren hersenletsel (mantelzorgers), verstandelijke beperking, 
hoogbegaafdheid en spina bifida. 

 
Clubbijeenkomsten 
Met betrekking tot het clubwerk in de afdelingen konden ongeveer 34 clubbijeenkomsten 
gehouden worden. Een aantal afdelingen organiseerde deze clubbijeenkomsten via een online 
bijeenkomst. 

 
Aangepaste kerkdiensten 
Door het hele land verspreid werden tien aangepaste kerkdiensten gehouden. Een aantal van 
deze kerkdiensten werden online gehouden, of waren online mee te luisteren. 

 
Overige bijeenkomsten 
In verband met de maatregelen konden zangavonden en voorlichtingsbijeenkomsten niet 
doorgaan of georganiseerd worden. 
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2.3 Praktische Thuishulp 
Gedurende diverse periodes was het door de maatregelen niet mogelijk ondersteuning als 
vrijwilligers Praktische Thuishulp te geven. In de periodes waarin hiertoe meer mogelijkheden 
bestonden, golden voor de vrijwilligers verschillende beperkende maatregelen voor het geven 
van Praktische Thuishulp. 

 
2.4 Communicatie 
Diverse keren zijn leden en betrokkenen geïnformeerd over de gevolgen van die (de 
maatregelen ter bestrijding van) het coronavirus hadden voor het werk van Helpende Handen. 
Via e-mails en nieuwsbrieven is informatie gegeven over gevolgen ten aanzien van activiteiten 
en overige werkzaamheden van Helpende Handen. Ook in ledenmagazine Samen is aandacht 
besteed aan het coronavirus. 
Via www.helpendehanden.nl/coronavirus werd actuele informatie geboden aan leden en 
betrokkenen. Er is informatie voor ouders en voor mensen met een beperking ontwikkeld over 
(de gevolgen van) het coronavirus. Omdat het lotgenotencontact niet door kon gaan, zijn 
verschillende gesprekken met deskundigen gevoerd over de plaats van mantelzorgers in 
coronatijd (www.helpendehanden.nl/mantelzorgerincoronatijd). 

http://www.helpendehanden.nl/coronavirus
http://www.helpendehanden.nl/mantelzorgerincoronatijd
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3. Dienstverlening 
 

3.1 Cliëntondersteuning 
Helpende Handen heeft met een aantal gemeenten een contract voor het geven van 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Helpende Handen ondersteunde in Barneveld 17 mensen 
(79,23 uur), in Neder-Betuwe 28 mensen (65,25 uur), in Veenendaal 12 mensen (29,75 uur) 
en in Woudenberg 5 mensen (3,50 uur). 

 
3.2 Individuele dienstverlening 
Het aantal nieuwe hulpvragen steeg ten opzichte van 2020 met 1,08 procent. Het aantal 
hulpvragen dat de consulenten persoonlijke dienstverlening afsloten, daalde met 17,52 procent 
ten opzichte van 2020. Het aantal openstaande hulpvragen nam met 19,23 procent toe naar 
310.  
 

 
 
 

3.3 Beperkingspecifiek lotgenotencontact 
In 2021 werden meer bijeenkomsten voor lotgenotencontact georganiseerd (31 ten opzichte 
van 19 in 2020). Naast deze bijeenkomsten werd in kleiner verband (gespreks- en 
huiskamergroepen) lotgenotencontact georganiseerd voor (partners van) volwassenen met 
autisme en voor volwassenen met ADHD. 
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3.4 Regionaal lotgenotencontact 
De dertien regionale afdelingen van Helpende Handen organiseerden clubbijeenkomsten voor 
mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarnaast werd er in de regio aangepaste 
catechisatie gegeven en werden er aangepaste kerkdiensten georganiseerd. 
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3.5 Praktische Thuishulp 
Ruim 250 vrijwilligers zetten zich vanuit de regionale Praktische Thuishulp in om ouders en 
mantelzorgers van mensen met een beperking te ontlasten en mensen met een beperking de 
mogelijkheid te geven activiteiten te ondernemen waar zij hulp bij nodig hebben. 
Met name gezinnen met gezinsleden met autisme en/of een verstandelijke beperking maakten 
gebruik van de ondersteuning vanuit de Praktische Thuishulp. 

Een veel voorkomende vraag binnen de Praktische Thuishulp is de vraag naar gastgezinnen. 
Om het aanbod met betrekking tot gastgezinnen beter te kunnen bedienen, is in 2020 gestart 
met een tournee langs de afdelingen. In 2021 is dit vervolgd door het organiseren van avonden 
in de regio’s Walcheren e.o., Schouwen-Duiveland/Tholen/Flakkee en Rotterdam. Door de 
maatregelen is deze tournee niet volledig afgerond en zal deze in 2022 vervolgd worden.  

 

   
In de afdelingen Den Haag, Midden-Nederland en Woerden was in 2021 geen PT-commissie actief. 
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4. Voorlichting & beeldvorming 

4.1 Ledenmagazine Samen 
Samen had een gemiddelde oplage van 8.600. Het ledenmagazine wordt verzonden naar leden 
van de Vereniging en relaties. Kerkenraden ontvangen het ledenmagazine digitaal. In Samen 
werd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 
1. februari Opvoeden van kinderen met een beperking 
2. juni Niet-aangeboren hersenletsel 
3. oktober Relatievorming 

 
4.2 Online 
Helpende Handen heeft twee website waarmee mensen geïnformeerd worden. 
www.reformatorischzorgloket.nl bevat informatie over zorg en ondersteuning van mensen met 
een beperking en www.helpendehanden.nl biedt een overzicht van de verschillende doelgroepen 
waar Helpende Handen voor werkt. Tevens bevat de website informatie over het werk van de 
Vereniging en de activiteiten die georganiseerd worden. 

 
De meest bezochte pagina’s: 
1. Homepage 24.377 
2. Agenda 13.226 
3. Autisme 3.062 
4. Online bijeenkomsten 3.038 
5. Vaccinatie 2.862 

 
De meest bezochte pagina’s: 
 

 
 
 

Het aantal volgers van de Facebookpagina (www.helpendehanden.nl/facebook) steeg van 1.154 
naar 1.278. 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2018 2019 2020 2021

Websitebezoekers

http://www.reformatorischzorgloket.nl/
http://www.helpendehanden.nl/
http://www.helpendehanden.nl/facebook


15 
 

4.3 Nieuwsbrieven 
Leden van en betrokkenen bij Helpende Handen ontvingen tienmaal een digitale nieuwsbrief 
waarin zij geïnformeerd werden over ontwikkelingen binnen het werkveld van Helpende 
Handen. Kerkenraden ontvingen driemaal een nieuwsbrief en vrijwilligers ontvingen viermaal 
een nieuwsbrief. 
 
Voor betrokkenen bij mensen met autisme verscheen viermaal een nieuwsbrief met artikelen 
over autisme en geloven, interviews en informatie over bijeenkomsten. Deze nieuwsbrief heeft 
een oplage van 1.300. 
 
In het onderstaande diagram is te zien hoe groot het percentage is wat de nieuwsbrief heeft 
geopend (openen). Iedere nieuwsbrief wordt door minimaal 40% van de ontvangers geopend. 
Daarnaast is te zien hoeveel keer op linkjes in de nieuwsbrieven is geklikt. Dit percentage ligt 
per nieuwsbrief tussen de 3-17%. 
 

 
 

 
 

4.4 Informatie vaccinatie 
In januari 2021 startte de vaccinatie van mensen met een beperking die in een zorginstelling 
wonen. Iedereen moest een keuze maken over het gebruik maken van een coronavaccin. Op 
de website www.reformatorischzorgloket.nl is informatie geplaatst om aan ouders en 
betrokkenen een handreiking te geven voor het nemen van een afgewogen beslissing over het 
vaccineren. 
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5. Belangenbehartiging 

5.1 Kerken 
 

Gereformeerde Gemeenten 
Met deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) is overleg gevoerd over 
ontwikkelingen binnen Helpende Handen. Helpende Handen participeert sinds 2017 in Platform 
Toerusting van de deputaatschappen DMZ en KGJO. 

 
Overige kerkelijke gemeenten 
Met diverse deputaatschappen en kerkenraden is contact geweest over het werk van Helpende 
Handen. Dit heeft er in geresulteerd dat in diverse kerken gecollecteerd wordt voor Helpende 
Handen. 
 

5.2 Zorgaanbieders 
Met Adullam, De Schutse en Siloah wordt regelmatig overlegd. Tijdens deze overleggen staan 
het belang van identiteitsgebonden zorg, het zorgaanbod, knelpunten en ontwikkelingen in de 
langdurige zorg en diverse projecten centraal. Afgelopen jaar hebben vooral de wachtlijsten en 
het tekort aan zorgmedewerkers op de agenda gestaan. 

 
5.3 Politiek 
In diverse burgerlijke gemeenten waren leden van de Vereniging betrokken bij Wmo-raden en 
andere organen om de belangen van de achterban te behartigen. Hieronder een tweetal 
voorbeelden van behartiging: 
 
Wmo-raad Veenendaal 
Een lid van de ledenraad is waarnemend voorzitter van het Wmo-forum in de gemeente 
Veenendaal. Hij vertegenwoordigt mensen met een verstandelijke beperking met behulp van 
een klankbordgroep waar mensen met een lichte beperking deel uit maken. 
 
Gezamenlijk manifest abortusberaad 
Als reactie op het wetsvoorstel van D66 en PvdA om de wettelijk verplichte bedenktijd bij 
abortus af te schaffen, is er op initiatief van de SGP, Schreeuw om Leven en NPV in maart 2021 
een manifest geschreven: Beraad, omdat het om een leven gaat! Dit manifest is onder andere 
door Helpende Handen ondersteund. 

 
5.4 Samenwerkingsverbanden 

 
Ieder(in) 
Een belangrijk deel van de (landelijke) belangenbehartiging van mensen met een beperking 
gebeurt door koepelorganisatie Ieder(in). Helpende Handen is als belangenverenging bij deze 
koepelorganisatie aangesloten. 

 
Platform Autisme in de kerk 
Platform ‘Autisme in de kerk’ is een samenwerkingsverband tussen Helpende Handen, dit 
Koningskind, Op weg met de ander en Eleos. Het platform organiseerde het webinar Autisme 
thuis over het herstel en in stand houden van positieve gezinsrelaties . 
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Platform Zorg voor leven 
Als lid van ‘Platform Zorg voor leven’ was Helpende Handen betrokken bij de organisatie van 
de Week van het leven (6 - 13 november). 
 
ROV 
Sinds de oprichting van de Reformatorische Oudervereniging (ROV) is Helpende Handen 
betrokken bij deze vereniging die de belangen van ouders in het (speciaal) onderwijs behartigt. 
Helpende Handen is, in de persoon van de directeur, vertegenwoordigd in de Raad van Advies. 

 
SCJ 
Als lid van de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp (SCJ) is Helpende Handen betrokken bij de 
totstandkoming van een landelijk dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Gelet op de 
decentralisatie van de zorg werkt het SCJ in regionale verbanden. 
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6. Projecten 

6.1 KoersXtra 
Medewerkers van Helpende Handen hebben meegewerkt aan het maken van plannen van 
nieuwe KoersXtrareizen. De binnenlandse reizen konden dit jaar weer plaatsvinden.  

 
6.2 Uitgaven 

 
Troost voor jou 
In november verscheen het boekt Troost voor jou. In dit boek wordt de Heidelbergse 
Catechismus uitgelegd. Door het gebruik van eenvoudige woorden, korte zinnen en heldere 
structuur is dit boekt goed geschikt voor mensen met een beperking en kinderen. 

 
Dit voelt (niet) goed 
Ook werd er een boek uitgegeven van schrijver Joke van Winkel over het in gesprek gaan met 
jongeren met een (licht) verstandelijke beperking over seksualiteit, weerbaarheid en relaties. 
Dit boek wil aan leerkrachten van het speciaal onderwijs, begeleiders in de gehandicaptenzorg 
en aan ouders een handvat geven om het gesprek met deze jongeren aan te gaan. 

 
6.3 Wooninitiatieven 

 
Wooninitiatieven 
Consulenten van Helpende Handen adviseerden ouders bij het (onderzoeken van mogelijkheden 
voor het) opzetten van wooninitiatieven in Genemuiden, Hardinxveld-Giessendam, Middelburg, 
Ridderkerk en Yerseke. Het betreft wooninitiatieven voor jongeren met autisme en voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 

 
Project DMZ Jeugdhulpverlening 
In 2020 is op verzoek van de werkgroep Jeugdhulpverlening gestart met de begeleiding van 
(nieuwe) wooninitiatieven. Eén van de consulenten is betrokken geweest als procesbegeleider 
of het initiëren van deze initiatieven. Deze begeleiding varieert van het doen van onderzoek 
naar de behoefte in een bepaalde regio tot het adviseren van een echtpaar wat een gezinshuis 
wil starten en op zoek is naar financiële middelen. 

 
6.4 Overige projecten 

 
Positieve taal 
Er zijn gesprekken gevoerd met Bond tegen vloeken om te komen tot materiaal voor ‘positieve 
taal’ bij jongeren met gedragsproblemen. Hoe kunnen negatieve gedachten, gevoelens, 
scheldwoorden en vloeken worden omgebogen naar positief taalgebruik.  
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7. Jaarrekening 

7.1 Balans per 31 december 2021 
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7.2 Staat van baten en lasten over 2021 

 
  



21 
 

7.3 Toelichting op de balans 
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7.4 Toelichting op de staat van baten en lasten  
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7.5 Controleverklaring  
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7.6 Bijlage I Specificatie materiële vaste activa 
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7.7 Bijlage II Resultaten activiteiten 
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