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HiP Helpt (Hulp in Praktijk) 

HiP Helpt biedt praktische 

en sociale hulp voor mensen 

die (tijdelijk) geen beroep 

kunnen doen op hun eigen 

sociaal netwerk of financiële 

middelen.

HiP is op 16-4-2011 in 

Leiden van start gegaan en

wordt georganiseerd door 

Stichting Voor Elkaar Leiden 

e.o. met samenwerkende 

kerken in Leiden, 

Leiderdorp, Oegstgeest en 

Voorschoten en de 

landelijke vereniging HiP

Helpt.

Hulpvragen kunnen door de 

hulpvragers zelf ingediend 

worden en door andere 

organisaties en 

betrokkenen. En HiP Helpt 

verwijst in relevante 

situaties ook door naar 

andere hulp. 
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Terugblik 2021 algemeen

In deze rapportage geven we een overzicht van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

Uiteraard was het een jaar waarin corona veel impact had, maar met ons werk konden we 

goed doorgaan. 

Totaal hebben we 288 vragen binnengekregen, het dubbele van het jaar ervoor, meer dan 

ooit. De eerste maanden was het aantal vragen nog wat aan de lage kant maar vooral in juni, 

juli en augustus was er een flinke golf van vragen. Het aantal vrijwilligers dat hulp wilde 

bieden bleef stabiel, er kwamen nieuwe mensen bij maar er stopten ook vrijwilligers, om 

verschillende redenen. Het aantal schommelde rond de 150 vrijwilligers.

Verder zijn we trots op onze nieuwe frisse 

website www.voorelkaarleiden.nl. 

Voorheen was de link tussen Voor Elkaar 

Leiden en HipHelpt niet altijd duidelijk

en wisten mensen ons niet altijd te vinden. 

Met het opfrissen van de website, hebben

wij een duidelijke, overzichtelijke 

extra mogelijkheid toegevoegd waardoor 

mensen de hulp van onze Hip-vrijwilligers

nog beter kunnen vinden. 
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Statistiek 2021

Toelichting op de cijfers

In 2021 zijn twee keer zoveel vragen binnengekomen als in 2020, een absoluut record voor HipHelpt. 

Er waren weer meer doorverwijzingen vanuit de Sociaal Wijkteams en andere welzijnsorganisaties.

Het aantal vrijwilligers is gedurende het jaar ongeveer gelijk gebleven. 
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Totaalcijfers

Aantal hulpaanvragen 234 54 288 143 135 1230 1796

Aantal gematchte trajecten 152 20 172 80 99 861 1212

Statistiek

Eenmalige hulpvragen 76% 93% 79% 71% 60% 66% 81%

Structurele hulpvragen 24% 7% 21% 29% 40% 34% 19%

Statuscijfers

Doorverwezen naar partnerorganisatie 3 5 8 7 15 128 158

Geen match met HiP-doelgroep 16 16 32 26 10 68 136

Hulpaanvraag weer ingetrokken door hulpvrager 42 13 55 27 26 160 268

Op 31/12  in afwachting van een match 10 0 10 3 3 13 29

Subtotaal 71 34 105 63 54 369 591

Op 31/12 (m.n. structureel) lopende trajecten 43 7 50 22 72

Trajecten uit eerdere jaren, nog lopend 11 0 11 11

Afgeronde trajecten met match 109 13 122 58 81 861 1122

Subtotaal 163 20 183 80 81 861 1205

Totaal 234 54 288 143 135 1230 1796

HiP Helpt Rapportage 

tot en met 2021

20192021

Aantal vrijwilligers 2021 2020 2019

Aantal per 1-1 149 86 109

Afname vrijwilligers 38 20 -23

Nieuwe aanwas vrijwilligers 39 67

Totaal per 31-12 150 149 86



Infographic 2021: 288 hulpvragen
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Top 5 hulpvragen

Boodschappen

7%

Bezoeken

7%

Tuin

16%

Iets ophangen

9%

150 hulpbieders

22 kerken en

4 chr. studenten-

verenigingen

Overige informatie

220 eenmalig

57 terugkerend

Hulpvragen kunnen door de 

hulpvragers zelf ingediend 

worden en door andere 

organisaties en 

betrokkenen. 

Organisaties die een beroep 

doen op HiP Helpt:

• Sociale Wijkteams

• Welzijnsorganisaties

• Zorginstanties

De verwijzingen uit het 

afgelopen jaar kwamen 

onder andere via: 

• GGZ Leiden-Rivierduinen

• Activite

BuZz

• Sociaal team Leiderdorp

• De haardstee

• Buurtzorg Nederland

• De Binnenvest

• Kwadraad Leiden

• Schuldhulpmaatje

• Stichting Radius

798 contactmomenten

Gemiddelde doorlooptijd 

tot match: 19 dagen (2021)

Q4 2021: 13 dagen
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Mankracht

9%
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“Geweldig werk hebben ze geleverd gistermiddag. Ik wilde dat effe kwijt.”

“Na een paar klussen weet ik dat onkruid verwijderen een andere dimensie heeft bij Hip Helpt dan thuis onkruid 
verwijderen. Het was immens veel en hoog.  Maar het is gelukt.

Ze zal zelf via haar vader de groencontainer dinsdag langs de kant van de weg zetten.”

“De hulp die mevrouw aangeboden heeft gekregen, is heel goed bevallen bij mevrouw. Het is zelfs zo goed 
bevallen dat mevrouw een nieuwe vraag bij jullie heeft neergelegd. Mevrouw krijgt een glimlach op haar gezicht 

als zij vertelt over de vrijwilligers waar zij mee te maken heeft gekregen.”

“Heel dapper, de meneer van deze spullen wil weer wat orde krijgen in z'n leven na een langdurige dip en dat 
begint met opruimen. Het was een flinke sjouwklus maar het is gelukt. Hij was er heel blij mee. Door al het stof 

moesten de ramen even goed opengezet worden na afloop. Er is nog een flinke weg te gaan maar de ruimte die dit 

oplevert, geeft ook weer ruimte in zijn hoofd. Het steuntje in de rug helpt hem om echt aan de slag te gaan met 

het opruimen van zijn huis. Meneer oogt blij en trots.”

Feedback van hulpvragers en hulpbieders
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Verdere ontwikkelingen HiP Helpt en Voor Elkaar Leiden in 2021

• Stichting Voor Elkaar Leiden heeft in het kader van de professionalisering een betaalde coördinator voor HiP Helpt 

aangenomen per 1 januari 2021. 

• Per 1 april 2021 kreeg Voor Elkaar Leiden kantoor samen met de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje in De 

Bakkerij.

• Er waren enkele wisselingen in team van de helpdesk (vrijwilligers die de hulpvragen beoordelen en voorstellen aan 

vrijwilligers). We namen afscheid van een vrijwilliger die dit al jaren had gedaan, we kregen gelukkig weer een 

nieuwe kracht erbij. Het is een klein team maar wel enthousiast met een stevige basis. 

• We zijn gestart met het aanvragen van VOG’s voor vrijwilligers die zich aanmelden buiten de betrokken kerken en 

studentenverenigingen. 

• We haalden de krant (Leids Nieuwsblad) met ons werk en dit leverde weer extra vrijwilligers op. 

• In Oegstgeest zijn we een pilot gestart en is er een regulier overleg met de sociaal makelaar, Kwadraad en de 

vrijwilligersmakelaar. In De Bakkerij hebben we een regulier overleg gestart met het project Oma gaat op stap. 

Daarnaast is er regelmatig overleg met Stichting Present. 

• In Leiden werd het beleid omtrent grof vuil aangepast waardoor matrassen niet meer werden opgehaald. De 

klantenservice van de gemeente verwees vervolgens naar onze organisatie. We hebben hierover contact gezocht 

met de gemeente om dit te bespreken en per 1 maart 2022 is er nu een ophaalmoment van 1x per maand 

georganiseerd vanuit de gemeente Leiden. 

• Financiën HiP Helpt 2021: De financiën van 2021 zijn gedekt door

lokale subsidies en landelijke fondsen. De winst- en verliesrekening 

en de balans zijn via een aparte bijlage inzichtelijk en opvraagbaar.

• Voor overige ontwikkelingen verwijzen we naar het jaarverslag 

van de stichting algemeen.
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Contact

HipHelpt wordt georganiseerd door 

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.

www.voorelkaarleiden.nl

Oude Rijn 44-B 2312HG Leiden

leiden@hiphelpt.nl of 

info@voorelkaarleiden.nl

071-20 321 20  #2
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HiP Helpt in Leiden en omgeving werd in 2021 mede mogelijk gemaakt door: 

Donaties

en 

vrijwilligers 

vanuit 

de kerken, 

de christelijke 

studentenverenigingen 

en van 

particulieren
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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.
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