Jaarverslag 2021
Hoera!
Op 6 mei 2021
werd HipHelpt
Vlaardingen een
lokale stichting.

Stichting HipHelpt Vlaardingen

Sinds 2018 is er een kleine
groep vrijwilligers voor
HipHelpt actief in
Vlaardingen. Voorheen
werden zij begeleid door de
landelijke vereniging. Om
deze groep vrijwilligers goed
te kunnen ondersteunen en
het werk van HipHelpt in
Vlaardingen uit te breiden, is
er een lokale stichting
opgestart.
In 2021 hebben we het aantal
hulpaanvragen flink zien
stijgen. Gelukkig waren er
ook 35 vrijwilligers uit diverse
hoeken die hulp wilden
bieden. We kijken terug op
een jaar van van groei:
steeds meer mensen weten
HipHelpt te vinden! Hierdoor
hebben we veel mensen
kunnen helpen. Daar zijn we
dankbaar voor!

67%

van de matches werd
binnen 3 km gevonden

Daar zijn we trots op!
Wij verbinden buurtgenoten die elkaar anders niet
zouden hebben gevonden. De effecten van een match
gaan verder dan die ene hulpvraag die opgelost is.

´Niemand kan iedereen helpen,

maar iedereen kan iemand helpen!´

hulpaanvragen

hulpcontactmomenten

168

327

www.hiphelpt.nl/vlaardingen

89

hulpaanvragen zijn gekoppeld
aan een hulpbieder

De helpdesk is het eerste aanspreekpunt.
Hulpaanvragen komen binnen bij de helpdesk van
HipHelpt. De helpdeskmedewerker beoordeelt of de
vraag geschikt is voor de vrijwilligers. Geschikte
hulpvragen worden afgebakend en neergelegd bij de
vrijwilligers van HipHelpt Vlaardingen. Zij kunnen via de
HipHelpt-app of e-mail aangeven of ze kunnen helpen.

Samenwerking in Vlaardingen

hulp in de tuin

hulp bij dingen
ophangen

hulp bij
elektraklussen

Ongeveer 15% van de
hulpvragen is doorverwezen
naar een andere partner. Het
kan zijn dat de problematiek
te zwaar is of dat de
hulpvraag beter beantwoord
kan worden door een andere
organisatie. Ook zijn er
hulpverleners die samen met
hun client een aanvraag doen.
Partners zijn bijvoorbeeld:
Wijkteams Vlaardingen,
Schuldhulpmaatje, Stichting
Present, Profila thuiszorg,
Vluchtelingenwerk, kerken etc.

13%
sociale hulp

80%
praktische
hulp
10%
geen HipHelptvraag

14%
ingetrokken
14%
lopend

Bestuur & team:
Marianne Schipper, voorzitter
Panc van Duikeren, penningmeester
Cor van der Hoek, secretaris
Marian de Jong, plaatscoördinator
Mari Anne Pullens, helpdesk
Mede mogelijk gemaakt door:

hulp?' Mevrouw verstelt nu regelmatig
zelf kleding voor een ander in nood.

mankracht

Top 5
hulpcategoriën

53%
gematcht

15%
doorverwezen

'Wat kan ik terug doen na deze fijne

hulp bij meubels in
elkaar zetten

7%
vervoershulp

