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Ontstaan WeHelpen  
 

 

Come Together Talk Coen van de Steeg: 
Come Together Talk Coen van de Steeg 

 
“We Helpen faciliteert mensen bij het voeren van de eigen regie en 

stimuleert wederkerigheid” 

* 

http://www.youtube.com/watch?v=hOz2pgNKGzI
http://www.youtube.com/watch?v=hOz2pgNKGzI
http://www.youtube.com/watch?v=hOz2pgNKGzI


Wat is WeHelpen.nl?: vragen, 

aanbieden, hulpnetwerken 

organiseren 
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Wat is WeHelpen? 

Via de digitale sociale marktplaats wehelpen.nl kun je je 

cliënt, deelnemer of vrijwilliger helpen om: 

  

- hulp te vragen 

- hulp aan te bieden 

- met een besloten netwerk de zorg rond iemand te 

organiseren (hulpnetwerk) 

- of een groep vrijwilligers verbinden en coördineren 

 

 

 
”Ondersteuning van mantelzorg, nabuurschap en vrijwilligerswerk is 

noodzakelijk om ook  in de toekomst te kunnen voorzien in de benodigde 

hulp aan elkaar” 

 



Coöperatie WeHelpen en  

het platform www.wehelpen.nl 

• Mede door ondersteuning van een aantal landelijke 
founders is het idee van Maaike, Coen en Arjan 

uitgegroeid tot de beweging WeHelpen  

 

• WeHelpen is een coöperatie: www.cooperatiewehelpen.nl 

 

• Wehelpen.nl is een kosteloos platform voor iedere inwoner 

van Nederland vanaf 16 jaar: www.wehelpen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“WeHelpen maakt het gemakkelijker om er voor elkaar te kunnen zijn” 

 

http://www.cooperatiewehelpen.nl/
http://www.wehelpen.nl/


WeHelpen in Terneuzen 

• Sinds 1 maart van start in de 
gemeente Terneuzen 

• WeHelpen ook actief in Hulst en Sluis 

• Via WeHelpen willen we vanuit de 
gemeente Terneuzen de informele 
hulp in de gemeente versterken. Het 
versterken van de eigen kracht en het 
zorgen voor elkaar past binnen het 
gestelde Wmo beleid.  
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Gebruik platform 
Kennismaking met het platform 

www.wehelpen.nl/terneuzen 

 
 

 

 

 

 

http://www.wehelpen.nl/terneuzen
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Hoe duidelijker het beeld dat je 

van de hulpbieder hebt, des te 

groter de kans op een match 

• Schrijf informeel 

• Voeg een foto toe van jezelf of 

logo van de organisatie 

• Leg uit wat je doet, wie je bent en 

wat je op WeHelpen wilt doen 

• Wil jij ook tips van 

de profielhulp? https://nl.surveymo

nkey.com/r/S668PXP 
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https://nl.surveymonkey.com/r/S668PXP
https://nl.surveymonkey.com/r/S668PXP


Toon op wehelpen.nl 

• U of je? 

 

• ‘Vrijwilliger’ of ‘iets voor iemand doen’ 

 

• Persoonlijk vs organisatie 
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Besloten Netwerk 
Leden van een netwerk delen: 

1. Activiteiten 

 

2.  Agenda 

 

3. Logboek 

 

4. Notities 

 

5. Documenten 
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Voordelen Digitaal netwerk 

17-5-2018 

Levert tijd op 

Zichtbaar van elkaar in het netwerk  

Gescheiden van email  

Overal in te loggen  

‘s Avonds en ‘s nachts lijstjes maken  



Praktische inzet van 

hulpnetwerken op WeHelpen 

• Netwerk: De zorgvrager  

De standaard toepassing voor het organiseren van hulp rondom een 

zorgvrager en ter ondersteuning van de mantelzorgers.  

• Netwerk: Een woonunit  

Denk bv aan kleinschalig wonen waarbij je alle taken in en rondom een 

bewonersgroep kunt organiseren en verbinden met een groep vrijwilligers 

en/of professionals.  

• Netwerk: Een buurt - of clubhuis  

Het plannen en organiseren van alle activiteiten in een buurt - of clubhuis.  

• Netwerk : Een evenement  

Wil je als organisatie een eenmalig evenement organiseren dat kun je alle 

taken en activiteiten prima coördineren en verbinden met de vrijwilligers 

door gebruik te maken van het besloten netwerk.  

• Netwerk: Vrijwilligersorganisatie  

Elke kleine tot middelgrote vrijwilligersorganisatie kan d.m.v. het besloten 

netwerk prima haar activiteiten plannen en coördineren.  
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wehelpen.nl/hulporganiseren 
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Contactgroepen aanmaken 
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7  Afronding 

Vragen kunnen na afloop van de 

vergadering worden gesteld   
 

 

 

 

 

- www.wehelpen.nl 

- www.wehelpenacademy.nl 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Heel veel succes en plezier met het helpen van een ander” 

http://www.wehelpen.nl
http://www.wehelpenacademy.nl

