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In het strategisch plan 2019 - 2022 staat beschreven welke ontwikkelingen Helpende Handen verwacht en welke oplos-
sing Helpende Handen hiervoor op het oog heeft. De uitwerking van het strategisch plan is gebaseerd de missie, visie en 
kernwaarden van Helpende Handen.

De	missie	en	visie	van	Helpende	Handen	

geven	het	bestaansrecht	van	Helpende	Han-

den	weer.	De	dienstverlening	van	Helpende	

Handen	wordt	verleend	op	basis	van	de	in	

2017	vastgestelde	kernwaarden.	Mensen	die	

gebruik	maken	van	de	dienstverlening	van	

Helpende	Handen	kunnen	medewerkers	en	

vrijwilligers	aanspreken	op	de	visie,	missie	en	

kernwaarden	van	de	Vereniging.

De	grondslag	van	Helpende	Handen	is	de	

norm	voor	het	werk	van	de	Vereniging.	In	het	

Identiteitsstatuut1	van	Helpende	Handen	

wordt	de	identiteit	van	de	Vereniging	om-

schreven.

In de Tien Geboden wortelt de zorgplicht 

voor de naaste. Elk menselijk leven wordt 

door de Wet van God omringd en in bescher-

ming genomen. Die bescherming geldt van 

het eerste begin en tot het door God bepaal-

de levenseinde. Psalm 139 bewijst dat er van 

menselijk leven sprake is vanaf het eerste 

levensbegin: “Uw ogen hebben mijn ongefor-

meerde klomp gezien” (Psalm 139: 16).

Ouders	zijn	verantwoordelijk	voor	de	zorg	

voor	hun	kinderen,	familieleden	hebben	

zorg	te	dragen	voor	elkaar.	Daarbij	heeft	de	

kerkelijke	gemeente	een	eigen	verantwoor-

delijkheid:	“Draagt elkanders lasten en 

vervult alzo de wet van Christus” (Galaten 

6: 2). Mensen met een beperking hebben 

binnen de kerkelijke gemeente een positie 

overeenkomstig de boodschap uit 1 Korinthe 

12:18 “God heeft de leden gezet, een iegelijk 

van dezelve, in het lichaam, gelijk Hij gewild 

heeft”.

Het	strategisch	plan	2019	-	2022	is	opgesteld	

naar	aanleiding	van	ervaringen	uit	het	ver-

 INLEIDING 
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leden,	gesprekken	met	medewerkers,	leden2	

en	een	strategiesessie3	met	betrokkenen	

van	binnen	en	buiten	de	organisatie.	Tijdens	

deze	sessies	is	gesproken	over	de	beeldvor-

ming	van	Helpende	Handen	en	zijn	adviezen	

ontvangen	voor	een	toekomstbestendige	

Vereniging.

De	strategische	doelen	zijn	onderverdeeld	in	

thema’s	die	gekoppeld	zijn	aan	de	kerntaken	

van	pg-organisaties4	(Patiënten-	en	gehandi-

captenorganisaties)	en	aan	de	resultaten	van	

gehouden	bijeenkomsten	en	analyses.

Helpende	Handen	wil	met	haar	werk	berei-

ken	dat	mensen	met	een	beperking	kunnen	

participeren	in	gezin,	kerk	en	samenleving.	

Daarbij	is	tevens	aandacht	voor	de	onder-

steuning	die	hun	familieleden	nodig	hebben.	

Het	zoeken	naar	een	passende	oplossing	en	

het	bieden	van	ondersteuning	die	aansluit	bij	

de	behoefte	van	de	zorgvrager	is	daarbij	een	

belangrijke	drijfveer.

1 Vastgesteld door het bestuur op 9 september 2004
2 Van dit gesprek is een weergave opgenomen in het ledenmagazine Samen, oktober 2017
3  De strategiesessie is gehouden op 19 maart 2018 bij deze sessie waren ambtsdragers, ouders,  

zorgaanbieders, bestuurs- en ledenraadsleden en vertegenwoordigers van de politiek aanwezig.
4 Informatie & dienstverlening, lotgenotencontact en belangenbehartiging
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Missie
Helpende	Handen	is	een	Vereniging	die	

mensen	uit	de	reformatorische	gezindte	met	

een	langdurige	of	levenslange	beperking	bij	

elkaar	brengt,	die	hen	helpt	bij	het	innemen	

van	een	betekenisvolle	plaats	in	kerk	en	

samenleving	en	die	voorwaarden	schept	voor	

passende	zorg,	ondersteuning	en	begeleiding	

op	alle	levensterreinen.

Kernwaarden
Helpende	Handen	brengt	de	missie	in	de	

praktijk	volgens	vier	kernwaarden.

Dienstbaarheid
Binnen	een	dienstverlenende	organisatie	is	

dienstbaarheid	een	onmisbare	kernwaarde.	

De	Vereniging	staat	mensen	die	een	beroep	

op	de	Vereniging	doen	bij	in	het	zoeken	

naar	een	passende	plaats	in	gezin,	kerk	en	

samenleving.

Verbondenheid
Vanuit	de	onderlinge	verbondenheid	en	in	

verbondenheid	met	het	Woord	van	God	biedt	

Helpende	Handen	mensen	de	mogelijkheid	

elkaar	te	ontmoeten.

Vertrouwen
Vertrouwen	is	een	basiswaarde	van	het	werk	

van	de	Vereniging	en	een	voorwaarde	om	el-

kaar	te	kunnen	‘ontmoeten’.	Dit	vertrouwen	

wordt	geboden	binnen	de	volledige	breedte	

van	het	werk	van	de	Vereniging.

Waardigheid
De	waardigheid	van	het	leven	is	één	van	

de	kernpunten	van	Helpende	Handen.	Van	

alle	mensen	geldt	dat	hun	leven	bescherm-

waardig	is	van	levensbegin	tot	levenseinde.	

Binnen	Helpende	Handen	wordt	op	een	waar-

dige	manier	gesproken	over	en	omgegaan	de	

mensen	voor	wie	en	met	wie	gewerkt	wordt.

 MISSIE EN VISIE 
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Visie

Basisprincipes
1.	 	Helpende	Handen	ondersteunt	mensen	

met	een	levenslange	beperking	en	hun	

sociaal	netwerk

2.	 	Helpende	Handen	biedt	persoonlijke	

dienstverlening	voor	leden	met	een	

individuele	hulpvraag	op	één	van	de	

levensdomeinen

	 a	 gezin	&	familie

	 b.	 onderwijs

	 c.	 pastoraat	&	dienstverlening

	 d.	 vrije	tijd	&	recreatie

	 e.	 werk	&	inkomen

	 f.	 zorg	&	welzijn

3.	 	Helpende	Handen	biedt	

lotgenotencontact	mensen	met	

een	levenslange	beperking	en	hun	

familieleden

	4.	 	Helpende	Handen	behartigt	de	belangen	

van	mensen	met	een	levenslange	

beperking	en	hun	familieleden

Identiteit
5.	 	Helpende	Handen	versterkt	en	

onderhoudt	de	relatie	met	de	

reformatorische	kerken

Personeel en Organisatie
6.	 	Helpende	Handen	waarborgt	de	identiteit	

door	Ledenraadsleden	te	kandideren	die	

afkomstig	zijn	uit	de	reformatorische	

gezindte.	Helpende	Handen	vraagt	

hen	de	identiteit	te	onderschrijven	en	

uit	te	dragen,	zoals	vastgelegd	in	het	

Identiteitsstatuut

7.	 	Helpende	Handen	waarborgt	de	identiteit	

door	bestuursleden	te	kandideren	en	

directieleden	te	benoemen	die	afkomstig	

zijn	uit	de	Gereformeerde	Gemeenten.	

Helpende	Handen	vraagt	hen	de	identiteit	

te	onderschrijven	en	uit	te	dragen,	zoals	

vastgelegd	in	het	Identiteitsstatuut

8.	 	Helpende	Handen	waarborgt	de	identiteit	

door	medewerkers	te	benoemen	

die	afkomstig	zijn	uit	de	smalle	

reformatorische	gezindte.	Helpende	

Handen	vraagt	hen	de	identiteit	te	

onderschrijven	en	uit	te	dragen,	zoals	

vastgelegd	in	het	Identiteitsstatuut

Samenwerking
9.	 	Helpende	Handen	investeert	in	samen-

werkingsrelaties	die	de	realisatie	van	de	

doelstellingen	ondersteunen.	Samen-

werking	met	(qua	identiteit)	verwante	

organisaties	verdient	hierbij	de	voorkeur

De	concrete	uitwerking	van	de	missie	en	visie	

gebeurt	binnen	de	kaders	zoals	omschreven	

in	de	Statuten	en	het	Identiteitsstatuut.	

Daarin	zijn	grondslag	(de	Heilige	Schrift	als	

onfeilbaar	Woord	van	God,	zoals	beleden	en	

verwoord	in	de	Drie	Formulieren	van	Enig-

heid)	en	doel	-	mensen	met	een	beperking	

een	passende	plaats	bieden	in	gezin,	kerk	en	

samenleving	-	het	vertrek-	en	uitgangspunt.
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Voor de ontwikkeling van het Strategisch plan 2019 - 2022 is, naar aanleiding van de voorbereidende sessies een korte 
analyse gemaakt.

Sterke punten Zwakke punten

•	 	Betrokken	leden	die	gemiddeld	meer	geven	dan	contributiebedrag

•	 	Professionele	en	ter	zake	kundige	medewerkers

•	 	Kleine	organisatie	waardoor	het	mogelijk	is	‘snel	te	schakelen’

•	 	Financiële	positie	om	aan	alle	vragen	te	kunnen	voldoen

•	 	Beperkte	bereikbaarheid	consulenten

•	 	Diversiteit	doelgroepen	en	aard	van	activiteiten	leidt	tot	beperkte		

focusmogelijkheden

•	 	Kans	op	overbelasting	personeel	door	bijeenkomsten	en	lezingen

Kansen Bedreigingen

•	 	Bereidheid	binnen	achterban	of	organisaties	financieel	te	ondersteunen

•	 	Onafhankelijke	cliëntondersteuning	maakt	het	mogelijk	deel	van	dienstverle-

ning	door	gemeenten	te	laten	vergoeden

•	 	Brede	en	betrokken	kerkelijke	achterban

•	 	Mogelijkheden	om	bekendheid	te	vergroten	van	activiteiten

•	 	Rijksoverheid	verstrekt	subsidie	om	activiteiten	te	ontwikkelen

•	 	Politiek	heeft	meer	aandacht	voor	ouderenzorg	dan	voor	gehandicaptenzorg

•	 	Door	decentralisatie	zijn	gemeenten	in	zekere	mate	vrij	in	het	maken	van	

keuzes	over	ondersteuning

•	 	Ethische	ontwikkelingen	zullen	ertoe	leiden	dat	mensen	met	beperking	

steeds	minder	geaccepteerd	worden	in	de	samenleving

•	 	Toenemende	vraag	naar	uitbreiding	doelgroepen

Naar	aanleiding	van	deze	analyse	wordt	in	het	Strategisch	plan	2019	-	2022	aandacht	besteed	aan	het:

1.	 binden,	boeien	en	behouden	van	leden,	medewerkers	en	vrijwilligers

2.	 positioneren	van	Helpende	Handen

3.	 vergroten	van	de	financiële	slagkracht

Deze	onderwerpen	zijn,	tenzij	anders	aangegeven,	aanvullend	op	de	reguliere	activiteiten	van	pg-organisaties.

	

 ANALYSE 
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Analyse
Helpende	Handen	is	in	1973,	vanuit	de	

Gereformeerde	Gemeenten,	opgericht	omdat	

ouders	van	kinderen	met	een	verstandelijke	

beperking	geen	bij	de	identiteit	aansluitende	

woonvoorziening	vonden	voor	hun	kind.	

Vanuit	die	nood	en	voor	het	organiseren	van	

ontmoetingen	tussen	mensen	met	een	licha-

melijke	beperking	is	de	Vereniging	opgericht.	

Jarenlang	heeft	Helpende	Handen	het	beeld	

van	gehad	van	‘organisatie	voor	mensen	met	

een	verstandelijke	beperking’.

Hoewel	Helpende	Handen	is	opgericht	

vanuit	de	Geformeerde	Gemeenten	staat	de	

Vereniging	vanaf	de	oprichting	open	voor	

leden	vanuit	andere	reformatorische	kerken.	

Met	de	wijziging	van	de	statuten	in	2009	is	

dit	formeel	bekrachtigd	in	de	verenigings-

structuur.	Bij	deze	statutenwijziging	is	in	

de	tenaamstelling	van	de	Vereniging	een	

wijziging	doorgevoerd	om	van	het	beeld	van	

‘gehandicaptenvereniging’	af	te	komen.

Positionering
Om	de	breedte	van	het	werk	(doelgroepen,	

producten	en	diensten)	en	breedte	van	de	

kerkelijke	achterban	duidelijk	te	maken,	is	

een	goede,	duidelijke	communicatiestrategie	

van	belang.	Deze	strategie	wordt	uitgewerkt	

en	geconcretiseerd	om	zo	het	werk	van	de	

Vereniging	in	de	volle	breedte	te	kunnen	

uitdragen.

Om de achterban van Helpende Handen ervan 

te overtuigen dat Helpende Handen dé belan-

genvereniging is voor mensen met een beper-

king en hun familieleden is het nodig dat:

•	 	de	consulenten	op	de	hoogte	zijn	van	wet-	

en	regelgeving	en	de	ontwikkelingen

•	 	(hulp)vragen	tijdig	en	adequaat	worden	

beantwoord

•	 	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	gemeten	

wordt	zodat	de	kwaliteit	van	de	dienstverle-

ning	kan	worden	geoptimaliseerd

•	 	Helpende	Handen	voldoet	aan	een	aantal	

basisprincipes	die	voor	belangenverenigin-

gen	van	belang	zijn

Aanvullend	hieraan	is	het	van	belang	dat	de	

communicatie

•	 	wat	betreft	vorm,	middel	en	inhoud	aan-

sluit	bij	de	doelgroep

•	 	een	heldere	en	duidelijke	boodschap	bevat

•	 	waar	nodig	voorzien	is	van	de	visie	van	

Helpende	Handen

•	 	de	achterban	appelleert	over	het	belang	

van	het	werk	van	de	Vereniging

•	 	een	evenwichtig	beeld	geeft	van	de	diverse	

doelgroepen	en	onderwerpen

•	 	gebaseerd	is	op	ontvangen	signalen	vanuit	

de	achterban	of	samenleving

Zorgloket
Helpende	Handen	ontwikkelt	zich	tot	een	re-

formatorisch	zorgloket	waar	mensen	met	een	

hulpvraag	aankloppen.	Mensen	die	met	een	

hulpvraag	bij	Helpende	Handen	aankloppen,	

worden	ondersteunt	door	medewerkers	van	

Helpende	Handen.

 POSITIONERING 
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Om het ontwikkelen van een reformatorisch 

zorgloket te realiseren, is nodig dat

	•	 	medewerkers	ter	zake	kundig	en	bereik-

baar	zijn	en	gebruik	maken	van	een	diversi-

teit	aan	communicatiemiddelen

•	 	medewerkers	weten	waar	eventuele	

hulpvragers	naar	doorverwezen	kunnen	

worden

•	 	de	communicatie	actueel	en	op	de	doel-

groep	afgestemd	is

•	 	de	achterban	weet	waarvoor	Helpende	

Handen	te	benaderen	is	en	geen	drempels	

ervaart	om	(hulp)vragen	te	stellen

Kenniscentrum
Helpende	Handen	ontwikkelt	zich	tot	een	

kenniscentrum	beperking	en	identiteit	waar	

mensen	met	een	beperking,	hun	familieleden,	

kerkenraden	en	organisaties	vragen	kunnen	

stellen	rondom	‘beperking	en	geloof’.	Men-

sen	die	bij	het	kenniscentrum	beperking	en	

identiteit	aankloppen,	worden	ondersteunt	

door	medewerkers	van	Helpende	Handen.

Om het ontwikkelen van een kenniscentrum 

te realiseren, is nodig dat

•	 	medewerkers	ter	zake	kundig	zijn	en	pro-

ducten	kunnen	ontwikkelen	die	antwoord	

geven	op	vragen	rondom	geloof	en	identi-

teit

•	 	medewerkers	weten	waar	eventuele	

hulpvragers	naar	doorverwezen	kunnen	

worden

•	 	de	communicatie	actueel	en	op	de	doel-

groep	afgestemd	is

•	 	de	achterban	weet	dat	Helpende	Handen	

ter	zake	kundig	is	als	het	gaat	om	vragen	

rondom	beperking	en	identiteit

	

10 	|	beleidsplan	2019-2022helpende handen

HH-beleidsplan.indd   10 31-10-18   14:29



Organisatiestructuur
De	Ledenraad	is	de	vertegenwoordiging	

van	de	leden	van	de	Vereniging	richting	het	

bestuur	en	de	werkorganisatie.	De	Leden-

raad	bestaat	uit	18	personen	die	de	diverse	

doelgroepen,	domeinen	en	kerkverbanden	

vertegenwoordigen.	Leden	van	de	Leden-

raad	worden	gekozen	door	de	leden	van	

de	vereniging	en	zij	zien	erop	toe	dat	het	

door	het	bestuur	vastgestelde	beleid	wordt	

uitgevoerd.

Het	bestuur	van	de	Vereniging	bestaat	uit	vijf	

leden	die	allen	lid	zijn	van	de	Gereformeerde	

Gemeenten.	Het	bestuur	is	verantwoordelijk	

voor	het	opstellen	van	het	beleid;	de	uitvoe-

ring	hiervan	is	gedelegeerd	aan	de	directie	

en	medewerkers.

MANAGEMENTAS-

SISTENT

COMMUNICATIE EN 

BELEID

LEDENRAAD

BESTUUR

DIRECTIE

LOTGENOTEN-

CONTACT
REGIO

PERSOONLIJKE 

DIENSTVERLENING

 ORGANISATIE 
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Leden
Leden	vormen	het	hart	van	de	Vereniging.	

De	laatste	jaren	is	een	afname	te	zien	van	het	

aantal	leden.	Hoewel	ongeveer	één	derde	van	

de	opzeggingen	gevolg	is	van	ouderdom/over-

lijden	heeft	een	dalend	ledenaantal	gevolgen	

voor	de	fi	nanciële	positie	en	de	onderhan-

delingspositie	van	Helpende	Handen.	Het	is	

daarom	van	belang	nieuwe	leden	te	werven	en	

bestaande	leden	aan	de	Vereniging	te	binden.

	Medewerkers
Om	mensen	met	een	beperking	een	waarde-

volle	plaats	in	gezin,	kerk	en	samenleving	te	

bieden,	is	een	aantal	medewerkers	werkzaam	

op	het	kantoor	in	Woerden.	Deze	medewer-

kers	zetten	zich	in	voor	de	belangenbeharti-

ging	van	individuele	en	collectieve	belangen,	

voorlichting	en	lotgenotencontact.

Om mensen die een beroep op de Vereniging 

doen optimaal te ondersteunen, is het van 

belang dat medewerkers

•	 	deskundig	zijn	en	regelmatig	scholing	

volgen

•	 	gefaciliteerd	worden	om	hun	werk	opti-

maal	te	kunnen	verrichten

•	 	op	de	hoogte	zijn	van	ontwikkelingen	

binnen	het	werkveld	van	de	Vereniging

•	 	met	elkaar	samenwerken	en	elkaar	

informeren	over	ontwikkelingen	binnen	

de	Vereniging	en	het	werkveld	van	de	

Vereniging

Vrijwilligers
Een	belangrijk	deel	van	het	praktische	werk	

voor	mensen	met	een	beperking	wordt	ver-

richt	door	ongeveer	850	vrijwilligers.	Zij	zijn	

op	allerlei	manieren	actief	om	mensen	met	

een	beperking	en	hun	familieleden	te	on-

dersteunen.	Om	het	belang	van	vrijwilligers	

te	onderstrepen	is	eind	2017	een	actueel	

vrijwilligersbeleid	vastgesteld.

OM HET LEDENAANTAL OP PEIL TE HOUDEN, IS NODIG DAT

•	 	(potentiële)	leden	weten	wat	Helpende	Handen	voor	de	naaste	met	een	beperking	doet	

en	dat	het	belangrijk	is	dat	zij	het	werk	van	de	Vereniging	steunen

•	 	er	activiteiten	worden	georganiseerd	die	aansluiten	bij	de	wensen	en	behoeften	van	

(potentiële)	leden

•	 	in	de	communicatie	duidelijk	gemaakt	wordt	welke	voordelen	het	lidmaatschap	voor	

leden	oplevert

•	 	opzeggers	benadert	worden	met	de	vraag	of	zij	hun	beslissing	willen	heroverwegen
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Wanneer het gaat om de (collectieve) 

belangenbehartiging van mensen met een 

beperking of wanneer hulpvragen niet 

volledig medewerkers van Helpende Handen 

beantwoord kunnen worden, werkt Hel-

pende Handen samen met een groot aantal 

organisaties. Onderstaand fi guur biedt een 

overzicht van samenwerkingspartners 

(per domein).

In	2016	is	voor	het	eerst	een	avond	georgani-

seerd	in	samenwerking	met	Vereniging	Een	

Handreiking.	Deze	samenwerking	heeft	erin	

geresulteerd	dat	de	achterliggende	jaren	

meerdere	bijeenkomsten	in	gezamenlijkheid	

zijn	georganiseerd.	De	komende	periode	

wordt	onderzocht	hoe	uitwerking	gegeven	

kan	worden	aan	samenwerking	tussen	Hel-

pende	Handen	en	Een	Handreiking.

ZORG & WELZIJN

zorgaanbieders,

gemeenten,	SCJ,	NPV,	

SGP,	Ieder(in)

PASTORAAT & 

DIACONAAT

deputaatschappen	(waaron-

der	DMZ),	kerkenraden,	Plat-

form	Autisme	in	de	kerk

VRIJETIJD & 

RECREATIE

JBGG,	

Comm.	vakantieweken,	

zorgaanbieders

WERK & INKOMEN

RMU,	SGP,	Talenta,	

GEZIN & FAMILIE

gemeenten,	SCJ,	SGP,	

Ieder(in),	

Een	Handreiking

 SAMENWERKING 
ONDERWIJS

Berseba,	SCJ,	SGP,

Driestar	Educatief,	

Ieder(in)
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Analyse
De	laatste	jaren	is	door	een	toename	

van	het	aantal	hulpvragen	en	projecten	

regelmatig	aanspraak	gemaakt	op	het	

eigen	vermogen	van	Helpende	Handen.	

Bij	het	opstellen	van	begrotingen	is	de	

achterliggende	jaren	sterk	gekeken	naar	

de	uitgavenkant.	Het	is	vrijwel	onmogelijk	

aan	de	uitgavenkant	verder	te	snijden	

zonder	op	de	kwaliteit	van	de	dienstver-

lening	in	te	leveren.	Daarom	is	in	2017	en	

2018	begonnen	met	een	aantal	manieren	

om	de	inkomsten	van	de	Vereniging	te	

verhogen.	Hierbij	was	veelal	sprake	van	een	

adhocactiviteiten.	Om	de	financiële	positie	

van	Helpende	Handen	gezond	te	krijgen,	

is	het	noodzakelijk	dat	er	structureel	meer	

inkomsten	gegenereerd	worden.

Leden
Onderzoek	onder	pg-organisaties	maakt	

duidelijk	dat	de	contributie	die	leden	van	

Helpende	Handen	betalen	relatief	laag	is.	

De	contributie	is	(sinds	2007)	ongewijzigd	

gebleven	op	€	17,50	per	lid.	Om	die	reden	is	

medio	2018	besloten	de	contributie	per	1	ja-

nuari	2019	te	verhogen	naar	€	25,00	per	lid.

Om de ledenbijdrage te vergroten, is nodig dat

•	 	de	administratie	zodanig	is	ingericht	dat	

leden	op	eenvoudige	wijze	benaderd	kunnen	

worden	met	de	vraag	hun	contributie	te	

voldoen

•	 	de	administratie	zodanig	ingericht	is	dat	

contributiebijdragen	tijdig	betaald	worden

•	 	de	administratie	zodanig	is	ingericht	dat	

aanmanen	en	het	bijhouden	van	betalings-

gedrag	eenvoudig	is	uit	te	voeren

•	 	leden	weten	welke	(fi	nanciële)	voordelen	

het	lidmaatschap	van	de	Vereniging	met	

zich	meebrengt

Kerken
De	fi	nanciële	bijdragen	van	kerkenraden	is	voor	

het	werk	van	Helpende	Handen	van	essentieel	

belang.	Een	goede	relatie	met	kerkenraden	kan	

leiden	tot	fi	nanciële	ondersteuning	van	het	werk	

dat	de	Vereniging	voor	de	achterban	verricht.

Om de fi nanciële betrokkenheid van kerkenra-

den te behouden en te vergroten, is nodig dat

•	 	kerkenraden	weten	waarvoor	Helpende	

Handen	te	benaderen	is	en	geen	drempels	

ervaren	om	(hulp)vragen	te	stellen

•	 	kerkenraden	regelmatig	geïnformeerd	

worden	over	het	werk	van	de	Vereniging

•	 	kerkenraden	van	de	Gereformeerde	

Gemeenten	op	de	hoogte	zijn	van	de	

adviesafdracht	vanuit	de	Generale	Synode	

aan	Helpende	Handen

•	 	kerkenraden	benaderd	worden	met	de	

vraag	of	er	fi	nanciële	ondersteuning	

geboden	kan	worden	voor	het	werk	van	de	

Vereniging	voor	haar	leden

Bedrijven
In	2018	is	een	begin	gemaakt	het	met	binden	

van	bedrijven	aan	Helpende	Handen.	Om	deze	

binding	structureel	te	maken,	wordt	de	moge-

lijkheid	voor	het	opstarten	van	een	‘Vrienden	

van	Helpende	Handen’	onderzocht.

 FINANCIËN 
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Bedrijven	en	organisaties	die	Helpende	

Handen	een	warm	hart	toedragen	kunnen	de	

Vereniging	hier	lid	van	worden.

Om het ontwikkelen van een bedrijvennet-

werk te realiseren, is nodig dat

•	 	de	communicatie	gericht	is	op	onderne-

mers	en	zowel	projecten	als	organisatie-

doelen	vastgesteld	zijn

•	 	de	ondernemers	weten	wat	Helpende	Han-

den	voor	haar	leden	doet	en	hoe	zij	hierin	

bij	kunnen	dragen

•	 	de	administratieve	afhandeling	van	dona-

ties	van	bedrijven	geregeld	is

Overheid
Als	pg-organisatie	heeft	Helpende	Handen	

jaarlijks	de	mogelijkheid	om	subsidie	bij	de	

Rijksoverheid	aan	te	vragen.	Voor	deze	subsi-

die	(max.	€	45.000)	geldt	een	aantal	voorwaar-

den.	Momenteel	wordt	door	het	kabinet	en	

de	Tweede	Kamer	gewerkt	aan	het	opstellen	

van	deze	criteria.

In	de	Wmo	en	Wlz	is	opgenomen	dat	zorg-

vragers	recht	hebben	op	onafhankelijke	

cliëntondersteuning.	Het	is	belangrijk	dat	

deze	cliëntondersteuning	aansluit	bij	de	leef-

wereld	van	de	zorgvragers.	Helpende	Handen	

heeft	daarom	met	een	aantal	burgerlijke	

gemeenten5	een	contract	afgesloten	om	deze	

ondersteuning	te	bieden	aan	inwoners	van	

deze	gemeenten.	De	komende	periode	wordt	

contact	met	gemeenten	opgenomen	om	deze	

dienstverlening	aan	te	bieden.

5 Neder-Betuwe (1-1-2017), Barneveld (1-6-2017)
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