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Voor Elkaar Leiden is een vrijwilligersorganisatie 

die in samenwerking met de kerken en christelijke 

studentenverenigingen hulp biedt aan kwetsbare 

burgers in Leiden en omgeving, ongeacht afkomst 

of levensovertuiging. We doen dit uit liefde voor 

God en de medemens. 

Als een diaconaal platform organiseren we 

diverse programma’s waarin vrijwilligers, met 
name afkomstig uit de kerken en betrokken 

studentenverenigingen, hulp bieden op sociaal-

maatschappelijk gebied. De stichting doet dit in 

aanvulling op en in actieve samenwerking met de 

lokale overheid, professionele instellingen en 

andere vrijwilligersorganisaties. 
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In dit jaarverslag over het jaar 2020 lopen we 

in hoofdlijnen door de verschillende 

programma’s die we als Stichting organiseren 
in de Leidse regio. 

Van de programma’s SchuldHulpMaatje, 
JobHulpMaatje en HiP Helpt zijn ook eigen 

jaarverslagen beschikbaar.

De uitgebreide financiële verantwoording is 

ook in een apart document te vinden.

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. 
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Wat een tijd is dit waarin we leven! We hebben nieuwe woorden geleerd zoals corona, lockdown, 

anderhalvemetersamenleving, teststraten en avondklok. Veel mensen slaan zich door de crisis heen, maar achter veel 

voordeuren is leed, eenzaamheid, opstapeling van schulden en gebrek aan geld voor voedsel. De Stichting Voor Elkaar 

Leiden heeft het initiatief van de Rijksoverheid voor #nietalleen in Leiden georganiseerd. Het was mooi om te zien dat 

veel mensen omzagen naar anderen die hulp nodig hadden, in de stad of in de buurt.

De ruim 450 vrijwilligers van SchuldHulpMaatje, HiP Helpt, JobHulpMaatje en Serve the City (Sinterklaaskado's voor 

kinderen), hebben in 2020 achter de schermen hun werk gedaan. En daarmee zijn circa 900 volwassenen en kinderen in 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten geholpen. 

In 2021 blijven we helpen, bescheiden maar met evenveel inzet en passie. We komen nu in een fase dat de crisis duurt 

en duurt, en dat veel mensen weer vooruit willen, hun eigen ding willen doen. En we zitten ook in een tijd dat het 

vertrouwen in de overheid geschaad is, onder andere door de toeslagenaffaire. Daarom is het zo belangrijk dat er 

vrijwilligers zijn, zoals die van Voor Elkaar Leiden, die dóórgaan met omzien naar mensen die echt hulp nodig hebben, en 

náást hen gaan staan.

Sinds kort heeft Voor Elkaar Leiden drie betaalde krachten in dienst om al het werk goed te organiseren. Daar past het 

woord dankbaarheid bij. En dat u dit jaarverslag in een nieuw jasje ontvangt is al één van de effecten van het nieuwe 

team. 

Grote dank aan al de vrijwilligers, geweldig wat zij allemaal weer gedaan hebben in het afgelopen jaar. 

Dank ook aan de vele sponsors en particulieren en kerken voor hun giften. We doen het met elkaar en voor elkaar.

18 maart 2021, het bestuur van Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

Guido Terpstra, Chris Sol, Nico van Gelder en Jan Kruidhof

Voorwoord bestuur

4



Sommige hulp werd uitgesteld maar over het algemeen is de hulp die we bieden niet heel lang uit te stellen 

dus in de noodzakelijke situaties hebben we met de maatregelen in acht genomen de hulp aangeboden. 

In de zomer was er in Leiden een grote verandering vanwege de aanbesteding in het welzijnswerk. BuZz, SOL 

en Incluzio begonnen per 1 juli als nieuwe welzijnsorganisaties. Kennismaking heeft plaatsgevonden en de 

eerste vormen van samenwerking ontstonden eind 2020. 

We merken dat het aantal doorverwijzingen achterblijft, voor een deel vanwege de nieuwe lijntjes die er 

moeten ontstaan en omdat er veel loketten gesloten zijn of heel beperkt geopend vanwege de coronacrisis.

We zoomen op de volgende pagina’s per programma in op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen van 2020.
En daarna volgt informatie over de organisatieveranderingen van de Stichting zelf en de financien over 2020. 
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Algemene ontwikkelingen

Uiteraard heeft Stichting Voor Elkaar Leiden veel 

impact ervaren door de coronacrisis in 2020. 

Laten we echter beginnen om positieve zaken te 

benoemen. De bewustwording in de maatschappij 

groeide als het gaat om het omkijken naar de 

medemens. Een boodschap doen, een praatje, of 

ander vrijwilligerswerk, het groeide allemaal in het 

afgelopen jaar. Met name bij het programma Hulp 

In Praktijk (HiP Helpt) merkten we deze toename 

al heel snel maar ook bij de andere programma’s.
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SchuldHulpMaatje

De verwachting was dat door de coronacrisis meer 

hulpvragers zich zouden aanmelden bij 

SchuldHulpMaatje. Het bleek echter dat mensen 

terughoudend waren. 

Ook waren de professionele spreekuren voor een 

groot deel van het jaar gesloten, waardoor mensen 

moeilijker in contact kwamen met organisaties en zij 

vervolgens minder werden doorverwezen. Dit is een 

landelijke trend. 

Naast de bestaande inloopspreekuren zijn we gestart 

met extra locaties. Door corona komt dit vertraagd en 

beperkt op gang.

Ondanks alles hebben we veel hulpvragers kunnen 

helpen en veel trajecten afgerond. 

SchuldHulpMaatje Leiden e.o. helpt financiële 

problemen bestrijden en voorkomen i.s.m. lokale 

hulpverleningsinstanties. Zij stelt getrainde Maatjes 

beschikbaar, die vrijwillig een steun en toeverlaat zijn 

voor wie het omgaan met geld niet meer de baas zijn: 

preventief, tijdens een schuldsanering of bij nazorg.

Leiden

265 (142)

Leiderdorp

51 (26)

Oegstgeest

53 (27)

Voorschoten

49 (17)

Trajecten per gemeente (en afgerond) Top 3 type hulpvragen

27% Begeleiding administratie 

25% Achterstand betalingen

19% Budgetcoaching/planning

Gemiddelde

doorlooptijd: 12 maanden
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JobHulpMaatje

JobHulpMaatje helpt mensen in hun 

zoektocht naar werk. Doel is het 

zelfbewust en beter bemiddelbaar 

worden van deelnemers, met als vrucht 

het vinden van werk, al dan niet 

betaald. De begeleiding is individueel 

via JobHulpMaatjes en in (‘lotgenoten’) 
JobGroups (JG’s) van maximaal twaalf 

deelnemers. Er zijn momenteel vijftien 

maatjes en twee JobGroup-leiders.

In 2020 zijn er, ondanks het Covid-19 

virus, twee JobGroups succesvol 

afgerond. De individuele begeleiding 

was lastiger omdat de hulpvragers 

terughoudend waren met één op één 

contacten. Ondanks de beperkingen 

hebben we het afgelopen jaar 26 

trajecten succesvol kunnen afronden. 

Maatjes 2020 2019 2018

Aantal per 1-1 13 18 18

Opgeleid 4 3 5

Gestopt 2 8 5

Aantal 31-12 15 13 18

Aantal maatjes JobHulpMaatje Leiden e.o. nam 

deel aan het landelijke GAK-project 

dat zich richt op een landelijke 

uniformisering van de werkwijze, 

het beschikbaar stellen van tools en 

een landelijke CRM-systeem (HVS) 

waar alle hulpvragers en maatjes in 

worden geregistreerd. 
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HiP Helpt 

Via HipHelpt (HiP staat voor Hulp in 

Praktijk) bieden we sociale en 

praktische hulp voor burgers die 

(tijdelijk) gebrek hebben aan een 

netwerk, gezondheid en/of financiën. 

Voor HiP hebben we een

hulplijn, een Helpdesk met twee vaste 

vrijwilligers en 149 vrijwilligers in het 

veld.

In 2020 hebben we 422 contactmomenten gehad. In totaal zijn er 102 eenmalige en 41 structurele 

hulpvragen gematcht aan een vrijwilliger. HiP Helpt heeft in het voorjaar de organisatie van #nietalleen in 

Leiden en omgeving op zich genomen. Het aantal mensen dat hulp wilde bieden nam flink toe in het 

afgelopen jaar. 41% van de hulpvragen kwam vanuit particulieren zelf, organisaties die het meest een 

beroep deden op HiP Helpt waren in 2020 de sociale wijkteams, welzijnsorganisaties en zorginstanties. 

Top 5 hulpvragen 

Boodschappen

8%

Bezoeken

11%

Opruimen

8%

Tuin

13%

Iets ophangen

8%
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Fietskliniek

De doelgroep van de fietskliniek betreft 

mensen die onvoldoende financiële 

middelen hebben om een fietsenmaker 

te betalen. 

De fietskliniek repareert en leert, zodat 

de mensen de volgende keer zelf hun 

fiets kunnen maken. 

De fietskliniek wordt mede mogelijk 

gemaakt door de Vredeskerk die 

hiervoor ruimte beschikbaar stelt in de 

Hoge Mors. 

De fietskliniek heeft relatief de meeste impact van de 

coronacrisis gehad. Half maart werd de kliniek gesloten en 

toen er in het najaar fiat kwam om hem weer te openen, 

kwam net de

verscherpte lockdown

en konden we niet 

opnieuw open. 

In de eerste weken 

van 2020 was de 

fietskliniek nog wel 

open en op elke 

donderdagavond

stonden een aantal vrijwilligers uit lokale kerken klaar om 

mensen te helpen met fietsreparaties. 
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Serve the City – Sinterklaasactie

Ondanks alle beperkingen kon de Serve the City 

Sinterklaasactie van dit jaar toch doorgang vinden. Vele 

vrijwilligers en sponsoren hebben geholpen om te zorgen 

dat 317 kinderen uit 133 gezinnen toch Sinterklaas 

konden vieren.

Vanwege de beperkende omstandigheden moest de actie 

dit jaar aangepast worden. Uiteraard werd overal de 

afstand in acht genomen en de activiteiten werden over 

meerdere dagen verspreid omdat we met minder mensen 

dan normaal in het kerkgebouw de activiteiten konden 

doen. En we hebben gevraagd of de mensen dit jaar hun 

cadeau zelf wilden inpakken, dat scheelde inpakwerk. 

Alles werd georganiseerd in de hal en de grote kerkzaal 

van de Opstandingskerk in Leiden.

De hoeveelheid aanmeldingen van vrijwilligers was 

gelukkig ruim voldoende, om cadeaus te kopen, in te 

pakken, te verzamelen of weg te brengen. Meerdere 

handen maakten hier dan ook daadwerkelijk licht werk. De 

sfeer was rustig, doch gezellig, alles kon in een rustig 

tempo. 

We komen in contact met onze doelgroep 

via de Voedselbank, onze SchuldHulp-

Maatjes, Vluchtelingenwerk en Rosa-Manus. 

We kregen hulp van 202 vrijwilligers uit 17 

lokale kerken en 5 studentenverenigingen

Er kwam sponsoring door diverse 

supermarkten en middenstanders. Ook was 

er een bijdrage van Actie Pepernoot en het 

fonds Leidse Maatschappij van 

Weldadigheid. 
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In het afgelopen jaar hebben we twee activiteiten 

georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen hebben we 

maar één ontbijt kunnen organiseren en de tweede activiteit 

was een streaming-event rond borreltijd. 

31 januari 

Het 19e Netwerkontbijt vond plaats met de Leidse wethouder 

Marleen Damen als spreker. Ze sprak over "In wat voor stad 

willen we wonen“. Inspirerend en spraakmakend. 

24 september

De online Prinsjesdagborrel was met de Leidse burgemeester 

Henri Lenferink over de coronacrisis in de stad en de regio. Een 

ontspannen inkijkje in een hectische tijd. 
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GIDS Leidersnetwerk Leiden e.o.

Naast de doorgaans praktische 

hulp en activiteiten wil Stichting 

Voor Elkaar Leiden e.o. ook op 

een ander niveau betekenisvol 

zijn, met andere leiders en 

bestuurders in Leiden e.o.

GIDS staat voor Geloven in de 

Samenleving. Vanuit een 

christelijke sociale 

bewogenheid roept GIDS 

mensen met 

verantwoordelijkheid van elke 

levensovertuiging op, om zich in 

te zetten voor de bloei van de 

lokale samenleving, omdat ze 

gelooft in de samenleving.
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Relatiecursussen

In het voorjaar betekende de coronacrisis dat we op het 

laatste moment de volgeboekte (10 stellen) relatiecursus

“Bouwen aan je relatie” moesten annuleren. 
De najaarscursus voor getrouwde stellen, die ook was 

volgeboekt, kon deels fysiek en deels online doorgaan. 

Twee keer per jaar organiseren we 

een relatiecursus, de zogenaamde 

Pre-Marriage Course in het 

voorjaar en de Marriage Course in 

het najaar. De eerste is bedoeld 

voor stellen voor het huwelijk, de 

andere voor hen die een poosje of 

al veel langer getrouwd zijn. 

Beide cursussen hebben als doel 

om te investeren in je relatie. Een 

stabiele relatie vormt en blijft een 

basis voor een stabiel leven. 

We gebruiken het materiaal van 

Alpha Nederland. 
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Stichting Voor Elkaar Leiden 2.0

Verduurzaming en professionalisering

Het jaar 2020 was een belangrijk jaar voor de Stichting. De plannen voor de 

verduurzaming en professionalisering van de organisatie, die vanaf 2019 

waren uitgewerkt onder de noemer “Stichting Voor Elkaar Leiden 2.0”, 
begonnen in het najaar de eerste praktische resultaten te krijgen. 

Per 1 oktober werd Barbera Bikker als nieuwe hoofdcoördinator aangenomen, 

de eerste werknemer in dienst van de Stichting. Zij nam de werkzaamheden 

over van bestuurder/hoofdcoördinator Jan Kruidhof. Barbera vult formeel 

gezien de directeursfunctie in. Eind 2020 werden twee coördinatoren, een 

voor SchuldHulpMaatje en een voor JobHulpMaatje en HiP Helpt, 

aangenomen met als startdatum 1 januari 2021. 
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De nieuwe hoofdcoördinator 

Barbera Bikker

De Stichting bestond in 2020 tien jaar en er zijn inmiddels zoveel vrijwilligers dat deze stap noodzakelijk is. 

Met de nieuwe (parttime) werknemers komt er expertise en ondersteuning voor al het werk dat in de 

afgelopen jaren is opgebouwd. 

Een eerste uitwerking van meer integraliteit in de communicatie werd zichtbaar in een nieuwe flyer waar 

waarin alle hulp van de Stichting integraal werd opgenomen en die bij de Sinterklaasactie aan alle 

deelnemende ouders werd verspreid. 

Daarnaast werd in het najaar samen met SchuldHulpMaatje Nederland gezocht naar kantoorhuisvesting in 

Leiden. Net voor het vuurwerk het nieuwe jaar 2021 inluidde, is er een huurovereenkomst met De Bakkerij in 

Leiden getekend waar we per 1 april voor een diaconale prijs enkele werkplekken kunnen gaan gebruiken, 

gedeeld met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje en HiP Helpt. 13



Stichting Voor Elkaar Leiden – Financiën

De stap in professionalisering en verduurzaming van de Stichting (“2.0”) betekent ook dat er 
extra fondsen nodig zijn. Enkele fondsen hebben hun steun hiervoor (tijdelijk) toegezegd. 

De uitgaven in 2020 waren met name lager dan verwacht omdat het aannemen van 

medewerkers later plaatsvond dan gepland. 

De financiën van 2020 zijn verder gedekt door lokale subsidies/bijdragen en landelijke fondsen. 

De winst- en verliesrekening en de balans zijn met meer details uitgewerkt via een aparte bijlage.
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Posten uitgaven

2019

begroot 

2020

Posten inkomsten 2019 begroot 

2020

inkomsten 2020

Landelijke netwerken 13.600€                19.100€                16.726€                Gemeenten 91.650€                92.405€                92.405€                
Vrijwilligers begeleiding/training 37.094€                36.025€                31.738€                Kerken bedrijven particulieren 34.429€                36.775€                34.202€                
Website, promo, tel, declaraties 21.618€                18.200€                16.464€                Fondsen 19.416€                23.800€                24.050€                
Hoofdcoördinatie/fondswerving 50.350€                84.540€                63.637€                Diverse voorzieningen 28.733€                22.430€                21.849€                
Projectcoördinatie 32.990€                32.595€                20.890€                2.0 Fondsen 30.000€                8.000€                  
Diverse voorzieningen 18.575€                14.950€                31.052€                
Totaal 174.228€             205.410€             180.506€             Totaal 174.228€             205.410€             180.506€             

stand eind 2019 stand eind 2019 stand eind 2020

Vlottende activa 22.820€                10.860€                Eigen vermogen 77.155€                96.413€                
Liquide middelen 116.678€             217.016€             Nog te betalen 8.139€                  1.320€                  

Vooruitontvangen 42.827€                119.093€             
Exploitatieresultaten 11.377€                11.050€                

Totaal 139.498€             227.876€             Totaal 139.498€             227.876€             

Financiën Stichting Voor Elkaar Leiden 2020 

Balans

Verlies- en winstrekening

INKOMSTENUITGAVEN
uitgaven 2020

Activa Passiva
stand eind 2020
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Contact

Stichting Voor Elkaar Leiden is actief in 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten

info@voorelkaarleiden.nl

071-20 321 20  #4

www.voorelkaarleiden.nl

Per 1 april 2021: 

Oude Rijn 44-B 

2312 HG Leiden

NL85 TRIO 0379 6111 12 

KvK Den Haag: 50804278
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We werken in vier plaatsen: Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en 

Voorschoten. 

We helpen alle hulpvragers uit deze 

vier genoemde plaatsen al varieert de 

financiering en de samenwerking per 

plaats. 

Nieuwe donateurs die maandelijks minimaal 10 euro doneren voor ons werk, ontvingen in 2020 

een regenboog paraplu. De regenboog is het teken van Gods trouw. De stralende paraplu staat 

symbool voor de kleur die we willen geven aan de soms grijze persoonlijke omstandigheden van 

mensen en aan onze lokale samenleving, naar ons logo en motto uit Jeremia 29:7 “zet je in voor 
haar bloei, want de bloei van je stad is ook jullie bloei”.



Stichting Voor Elkaar Leiden werd in 2020 mede mogelijk gemaakt door: 
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Donaties

en 

vrijwilligers 

vanuit 

de kerken, 

de christelijke

studenten-

verenigingen 

en van 

particulieren, 

supermarkten

en 

middenstanders

Leiden Leiderdorp
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