HANDVEST HipHelpt.nl
REGLEMENT VAN VERENIGING HULP in PRAKTIJK NEDERLAND
Dit Handvest werkt op hoofdlijnen de basisprincipes uit van de aanpak,
overeenkomstig artikel 2 van de statuten. In al het werk van HipHelpt vormt de
hulpvrager die in een kwetsbare sociale, veelal ook financiële, positie verkeert het
middelpunt van alle lokale en landelijke activiteiten.
Daarnaast geeft dit Handvest de kaders aan voor de operationele uitwerking van de
HipHelpt aanpak. Het Landelijk Service Punt van de vereniging Hulp in Praktijk Nederland
is daarbij behulpzaam.
I. De rechten van de lid organisatie op het gebruik van de merknaam, licentie en de
HipHelpt aanpak kunnen worden verleend indien aan de onderstaande pijlers
wordt voldaan:
1. Het bestuur van de lid organisatie heeft, vanuit minimaal drie plaatselijk
samenwerkende christelijke kerken en/of christelijke
geloofsgemeenschappen/christelijke organisaties, aantoonbaar draagvlak.
2. De samenwerking met de burgerlijke gemeente en het verkrijgen van draagvlak en
een aanspreekpunt aldaar is geborgd door middel van een schriftelijke
samenwerkingsverklaring vanuit de betreffende gemeente.
3. Ondersteunende (ICT) systemen, met inbegrip van de matching-software van HiP, die
het effectief werken bevorderen, worden goed toegepast.
4. Ondersteuning bij de werving van een competente vrijwilligerscoördinator en deze
laten deelnemen aan het permanente educatie programma van de Vereniging
Hulp in Praktijk Nederland alsook het laten opleiden en trainen van lokale
helpdeskmedewerkers. Een aantal hulpbieders krijgt training om bijv. vroegtijdig
eenzaamheid, armoede en schulden te signaleren.
5. Het werven van vrijwilligers die in overleg met contactpersonen van lokale kerken of
van een samenwerkend netwerk van christenen een profiel krijgen in het
matchingssysteem van de vereniging Hulp in Praktijk Nederland.
6. De opbouw van (financiële) verduurzaming. Hiervoor zijn competente bestuursleden
nodig, die ondersteund door het Landelijk Service Punt van HipHelpt, zorgen dat er
voldoende middelen worden verworven voor de lokale kosten en de opleiding van de
hulpbieders en coördinatoren en hun verdere deelname aan het permanente educatie
programma van de Vereniging Hulp in Praktijk Nederland. Plaatselijk dragen zij zorg –
gelet op het belang van vroegtijdig signaleren van geldzorgen - voor afstemming met het
werk van SchuldHulpMaatje.
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II. De verdere operationele uitwerking van dit Handvest en de HipHelpt aanpak is
weergegeven in het ‘Handboek lokaal coördinator en lokale organisatie’.
III. Er is een lidmaatschapsovereenkomst opgesteld die onlosmakelijk verbonden is met
de statuten en reglementen van de vereniging.
IV. Indien bij de lokale uitvoering door de lid organisatie wordt afgeweken van het
Handvest en daarmee van de HipHelpt aanpak, verliest het betreffende lid of aspirant lid
het recht op het gebruik van de merknaam HipHelpt. Tevens zal in een dergelijk geval
het lidmaatschap van de Vereniging Hulp in Praktijk Nederland beëindigd worden
overeenkomstig artikel 4 sub 3 van de statuten. Dit gebeurt pas nadat het lid tweemaal
schriftelijk is gewezen op het onjuist gebruik van het Handvest c.q. de HipHelpt aanpak.
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