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Met dankbaarheid kijken wij terug op het jaar 2021.
Dankbaar voor de vrijwillige inzet van onze hulpbieders, helpdeskmedewerkers en het bestuur. Hierdoor zijn er in 2021 opnieuw
meer plaatsgenoten geholpen dan in 2020. In dit jaarverslag van
2021 blikken wij terug op het afgelopen jaar.
2021 was een jubileumjaar, alweer 15 jaar helpen wij plaatsgenoten
zonder sociaal netwerk en met onvoldoende financiële draagkracht.
Gelukkig hebben wij dit kunnen vieren met inachtneming van de
toen geldende corona-maatregelen.
Namens het gemeentebestuur van Soest, heeft wethouder Liesa van
Aalst een aantal van onze 100 hulpbieders bedankt en een presentje
gegeven. Ook werden de helpdeskmedewerkers in het “zonnetje”
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contactpersonen uit de verschillende kerken en vertegenwoordigers
van collega-instellingen.
Dit jaar is de Klachtenprocedure en het Preventie – Integriteitsbeleid
vernieuwd, aangescherpt en is er een vertrouwenspersoon
aangesteld. Hiermee geven wij aan het belangrijk te vinden dat er
binnen de hulpverleningsrelatie veilig en respectvol met elkaar
wordt omgegaan.
HipHelpt Soest, vragen en geven, een gelijkwaardige verbintenis
van hoop!
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HipHelpt Soest matcht al 15 jaar hulpvrager aan hulpbieder.

Sinds 2006 hebben we al bijna 4000 contacten gelegd tussen hulpbieders en
hulpvragers. In de afgelopen 15 jaar zijn er 1250 hulpvragen gematcht. Op 12
oktober 2021 hebben wij deze feestelijke gebeurtenis in de Emmakerk gevierd.
Op deze middag werd er een presentatie gegeven door de landelijk
teamcoördinator Jelle Sijtsma. Hierin werden de meest voorkomende
hulpvragen in Soest belicht.
Tijdens deze middag werd het eerste
symbolische hart overhandigd door wethouder
Liesa van Aalst. Vrijwilligers vind je in alle
leeftijdscategorieën. Juist de laagdrempelige
manier van vrijwilligerswerk die HipHelpt Soest
biedt, maakt dat iedereen kan meedoen.
De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Tijdens deze borrel
hadden de gasten de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over hun
ervaringen.

HELPDESK
HIPHELPT SOEST
teentje
s
n
ij
m
f
Ik blij
ipHelpt
H
n
a
a
n
bijdrage
Soest

Sinds september 2021 ondersteunt Hanneke Breteler de helpdesk van
HipHelpt Soest. Haar rol gaat veranderen, maar zij stelt zich graag voor:

Mijn naam is Hanneke Breteler. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Tjard en
moeder van 2 zoons van 12 en 13 jaar. Naast mijn werk als leerkracht
basisonderwijs ben ik in 2021 gestart als helpdeskmedewerker voor HipHelpt
Soest. Omdat mijn werk meer tijd en aandacht gaat vragen en ik ook zo nu
en dan als hulpbieder iets wil betekenen voor HipHelpt Soest, lukt het mij niet
meer om ook de helpdesk te blijven doen. Gelukkig is er bij HipHelpt Soest
meer mogelijk. Ik ga mij inzetten om contacten te onderhouden met de
hulpbieders en word lid van het bestuur. Zo hoop ik toch mijn steentje bij te
blijven dragen aan HipHelpt Soest!
Sinds 2019 was Marga Kroon werkzaam op de helpdesk van HipHelpt Soest.
Het werk van HipHelpt Soest sprak haar aan omdat je als
helpdeskmedewerker verantwoordelijk bent voor de intake van een hulpvraag
en ervoor probeert te zorgen dat er een match gemaakt wordt met een
hulpbieder.
Half december is Marga begonnen met een training waardoor de combinatie
met de werkzaamheden voor de helpdesk van HipHelpt Soest niet meer
mogelijk is. We bedanken haar voor haar inzet en mooie matches!
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Op 12 oktober 2021 vierden wij
ons 15-jarig jubileum. Deze dag
hebben we samen met een
aantal hulpbieders,
vertegenwoordigers van kerken
en contactpersonen van sociale
organisaties in de Emmakerk te
Soest mogen vieren. Dankzij
alle inzet en beschikbaarheid
van iedereen verbinden wij al
15 jaar mensen zodat niemand
alleen hoeft te staan.

FEEDBACK
Feedback hulpbieder; 'Mevrouw hielp
ook mee. De samenwerking was prima.
Mevrouw was heel tevreden na afloop'
Feedback hulpvrager; 'De hulp is heel
goed bevallen. Ik heb geholpen zover
als ik kon. De meneer was hier heel blij
mee. Het is mooi geworden! Heel
hartelijk bedankt voor de hulp'
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Mijn naam is Aukje van der Veen, en ik woon in Huizen.
Sinds 2021 ben ik de vertrouwenspersoon van HipHelpt Soest. Men
noemt mij een open, betrokken, betrouwbaar, gedreven, stevig,
loyaal en een verbindend persoon.
In het dagelijkse leven werk ik bij de reclassering met als
specialisme elektronische monitoring en zeden.
In mijn vrije tijd ben ik curator van onze gehandicapte tante, zit ik
in nazorg Opwekking, organiseer ik mede de pop up herberg in
Huizen en
H ben
I P ik coördinator van de collecte voor de Nierstichting.
Ik heb veel ervaring in het gehele werkveld als het gaat om zorg en
welzijn. Ik voel me betrokken bij HipHelpt Soest, maar ik ben
onafhankelijk van de Stichting zelf. Voor vragen, klachten of
spreken over moeilijke zaken met betrekking tot HipHelpt Soest
dan kunt u mij bellen of mailen.

Vragen of klachten? Bekijk onze website:
https://hiphelpt.nl/soest.

PREVENTIE- EN INTEGRITEITSBELEID
HIPHELPT SOEST
VOG
HipHelpt Soest wordt steeds professioneler en wil dat graag uitdragen.
Om het integriteits- en preventiebeleid een steviger positie te geven,
vragen wij vanaf heden aan nieuwe hulpbieders een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Deze aanvraag wordt door HipHelpt Soest klaargezet. De
hulpbieder ontvangt een bericht over deze aanvraag en deze dient
doorgestuurd te worden naar Justis met behulp van inloggen met DigiD.
Ook aan de reeds bestaande hulpbieders zal dit in de komende tijd
worden gevraagd. HipHelpt Soest voldoet aan de voorwaarden om dit
gratis te kunnen aanvragen.
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HipHelpt Soest maakt hulp bieden graag eenvoudiger
e
door hulpvragen zichtbaar en toegankelijk te maken.
Zo ondersteunen we hen die vanuit hun hart willen
helpen.
42% van de hulpbieders van HipHelpt Soest maakt op
dit moment gebruik van de app. Natuurlijk willen we
iedereen stimuleren om de app ook te gebruiken!

Met deze app voor smartphone en/of tablet:
- Blijf je op de hoogte van hulpvragen uit jouw buurt;
- Reageer je direct op openstaande hulpvragen;
- Pas je je profiel en beschikbaarheid eenvoudig aan.
De app is beschikbaar in de App Store of in de Google
Play Store.

CIJFERS 2021
In 2021 konden we weer meer aanvragen behandelen dan in de
voorgaande jaren.
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MATCHPERCENTAGE
We zijn trots op ons matchingspercentage!
Hulpvragen die we aannemen zijn in 100% van alle gevallen gematcht
aan een hulpbieder
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SOORTEN AANVRAGEN
Dit zijn de type aanvragen die HipHelpt Soest
in 2021 kreeg:
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"DOUCHESTANG BEVESTIGD EN KASTDEUR PROVISORISCH
GEMAAKT OOK OMDAT BOUWMARKT NOG NIET OPEN IS.
VOOR DE LAMP EN SCHAKELAAR SCHAKELT ZE IEMAND
ANDERS VAN HIP IN. HET CONTACT WAS GEZELLIG"
- FEEDBACK HULPBIEDER TIJDENS LOCKDOWN -

VRIJWILLIGERS
Hanneke Breteler (helpdeskmedewerker)
Hanneke Hulscher (helpdeskmedewerker)

BESTUUR
Ad Overeem (voorzitter)
Michiel van Schaik (secretaris)
Paul Robberse (penningmeester)
CONTACT:
STICHTING HULP IN PRAKTIJK SOEST
POSTADRES:
COLENSO 43
3761 GG SOEST
T: 06 - 40 57 21 56
E: SOEST@HIPHELPT.NL
W: WWW.HIPHELPT.NL/SOEST
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