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VOORWOORD
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Helpinghands4you. Deze stichting is opgericht op
19 juli 2011 in Eindhoven door een initiatief van de bestuurders van Active4you.
Stichting Helpinghands4you is er om de zelfredzaamheid van de burgers en kinderen/jongeren in het
bijzonder te versterken in de samenleving.
De kernwaarden van Stichting Helpinghands4you zijn waarden als integriteit (betrouwbaar, eerlijk),
professionaliteit (efficiënt, doelgericht) en servicegerichtheid (luisteren naar de ander) van groot
belang. Het doel van deze stichting is het activeren, motiveren en stimuleren van (jeugdige) burgers
door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten.
Dit beleidsplan geeft u een leidraad van de toekomstige bedrijfsvoering van de stichting. Het bestuur
van Stichting Helpinghands4you zal volgens de leidraad van dit beleidsplan de besluitvorming voeren
namens de stichting. Helpinghands4you heeft een ANBI-status en wenst ook het keurmerk
‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Te blijven behouden Dit beleidsplan is samengesteld volgens
de richtlijnen van de ANBI status. De ANBI status geeft voor donateurs en sponsoren een fiscaal
voordeel, zodat zij hun donaties kunnen aftrekken van de inkomsten- en of vennootschapsbelasting.
De voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.
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1. Stichting Helpinghands4you
1.1 Gegevens van de Stichting Helpinghands4you
Naam :
KvK-nummer :
Adres :
Telefoon :
E-mail :

Helpinghands4you
53180607
Leemkuil 35, 5626 EA Eindhoven
040-7805230 (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:00)
info@helpinghands4you.nl
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2. Doelstellingen Helpinghands4you
Stichting Helpinghands4you heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ten behoeve
van (jeugdige)burgers in Nederland die niet volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. De
uitvoering van de projecten gaat ten behoeve van jeugdigen in Nederland die een hulpvraag hebben
op sociaal emotioneel gebied in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar.

2.1 Doelstellingen



Jeugdige burger nemen meer deel aan de maatschappij en ervaren hierdoor een hoger
welbevinden.
De studenten/vrijwilligers kunnen door het werken in het project hun kennis/ervaring m.b.t.
hulpverlening voor een specifieke doelgroep vergroten.
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3.

Strategie

3.1 Visie van de Stichting Helpinghands4you
De Stichting Helpinghands4you ziet een maatschappij voor zich waar ieder zich naar kunnen inzet om
het met elkaar prettig te hebben. Iedereen hoort erbij, mensen worden niet in een hoek of apart
gezet. Iedereen heeft het recht om gezien te worden door anderen en mee te doen naar kunnen.
Sommigen moeten hierbij (extra) geholpen worden en hebben aldus een hulpvraag.
Er zijn kinderen die net niet makkelijk mee kunnen op het sociale gebied, er zijn volwassenen die
door verschillende oorzaken alleen zijn komen te staan en zich buitengesloten voelen. Deze groepen
kunnen al geholpen zijn met een kleine inzet. Soms is het voldoende dat een ander er gewoon is,
soms kan ook geholpen worden met het zetten van kleine stappen in de richting van
zelfredzaamheid. Die (eerste) kleine inzet van persoon tot persoon vindt stichting Helpinghands4you
van essentieel belang.

3.2 Missie van de Stichting Helpinghands4you
Stichting Helpinghands4you is een stichting die zich inzet om de sociale zelfredzaamheid te vergroten
van mensen met een extra hulpvraag. Een hulpvraag waar in het reguliere cirquit nog of nog
onvoldoende antwoord op is. Ze werkt met (tijdelijke) projecten. Hierbij leveren deskundigen in
opleiding hulp aan een doelgroep. Het kan plaatsvinden bij de doelgroep thuis, maar ook in (reeds
bestaande reguliere) groepsvormen. Stichting Helpinghands4you zorgt dat aanbieders van
deskundige hulp en de hulpvragende doelgroep op een sociaal uitnodigende leersituatie bij elkaar
kunnen komen. Ze slaat een brug tussen hulpvragers en hulpaanbieders op een wijze dat voor beiden
er een win-win situatie ontstaat.
De Stichting Helpinghands4you heeft niet de pretentie hulpvragers van hun vraag af te helpen. Het
gaat er om om processen in beweging te brengen en een zetje in de goede richting te geven. Dat er
iets ontstaat door juiste mensen bij elkaar te brengen. Korte directe lijnen, waardoor mensen elkaar
snel op weg kunnen helpen: hulpvragers werken aan hun vraag, hulpaanbieders aan hun
leerervaring.
Zolang er een vraag bestaat onder een doelgroep heeft de stichting bestaansrecht.

3.3 De doelgroepen van de Stichting Helpinghands4you
Bij elk project dat de stichting Helpinghands4you uitvoert of gaat uitvoeren is er sprake van
hulpvragers en hulpaanbieders.
Hulpvragers:
Dit kunnen allerlei mensen of groepen mensen zijn. Mensen die een hulpvraag op sociaal gebied
hebben en indien deze vraag wordt beantwoord het hun sociale functioneren, het deelnemen aan de
maatschappij van deze mensen vergroot. Onze voorkeur gaat uit naar mensen voor wie het reguliere
circuit (nog) geen of onvoldoende hulp biedt.
Bij het project Veilig Maatje zet de Stichting zet zich in om de sociale redzaamheid te vergroten van
kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 15 jaar, die in een reguliere situatie extra aandacht nodig
hebben. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld een laag zelfbeeld hebben, moeilijk contact maken met
leeftijdsgenoten, een sociale beperking hebben of norm overschrijdend gedrag vertonen. En dat zijn
specifiek niet degenen die al op enigerlei wijze geïndiceerd zijn (o.a. CIZ) en van die kant al hulp
(kunnen) ontvangen.
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De hulpaanbieders:
Dit zijn eerste en/of tweede jaar studenten van de HBO-opleiding Pedagogiek, Sociale Studies of
Toegepaste Psychologie die studeren voor begeleider/behandelaar. Het betreft jong volwassenen
welke startende professionals zijn en daarmee al iets kunnen betekenen voor anderen. De Stichting
Helpinghands4you ziet hen als de lerende professional die door zijn/haar inzet een niet te complexe
doelgroep van dienst kan zijn. Bewust kiest de stichting voor ‘niet te complex’, omdat de studenten
beginnend zijn. ‘Niet te complex’ houdt in enkelvoudige problematiek. De opzet is zodanig dat de
studenten voor het merendeel op afstand begeleid worden, waardoor het niet verantwoord is
doelgroepen met meervoudige problemen te bedienen.
Door bijvoorbeeld bovengenoemde kinderen stappen te leren zetten, zodat zij zich meer bij de
reguliere maatschappij voelen horen, groeien ook deze professionals in spe zelf.

3.4 Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het organiseren en initiëren van activiteiten, evenementen en projecten
die een sociale, arbeidsmatige, culturele en/of sportieve invloed hebben op de samenleving.

3.5 Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van de stichting komen ten goede aan de
statutaire doelstelling.

3.6 Bestemming liquiditeitssaldo
Zoals blijkt uit artikel 12 lid 6 van de statuten wordt een eventueel batig liquiditeitssaldo van de
ontbonden stichting besteed aan een goede doelen instelling die gekwalificeerd is als een algemeen
nut beogende instelling in de zin van de Nederlandse belastingwetgeving. Zoveel mogelijk wordt dan
getracht een instelling te vinden die onze doelen nastreeft, voor hulpvragende kinderen en/of
studenten die leren voor een hulpverlenend beroep.
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4. Projecten Helpinghands4you
4.1 Veilig Maatje
Met dit project biedt Helpinghands4you sociale versterking aan kinderen die dat goed kunnen
gebruiken. Door een student van een HBO studie op het gebied van hulpverlening voor een bepaalde
periode als maatje aan een kind te koppelen, worden beiden een mooie stap vooruit geholpen.
Een maatje
Door omstandigheden is het niet voor elk kind gemakkelijk om zijn eigen ‘sociale weg’ te vinden.
Soms is daarbij wat ondersteuning nodig. Echter, tussen ‘het zelf kunnen’ en ‘professionele
hulpverlening’ zit een behoorlijk gat. Met dit project willen we dat gat dichten. We bieden kinderen
tussen 4 en 15 jaar, die (nog) niet voor reguliere hulp in aanmerking komen, voor een aantal uren per
week een (tijdelijk) maatje in de vorm van een 1e of 2e jaars student van een HBO opleiding Sociale
studies of Pedagogiek. Studenten kunnen met deze stage ervaring opdoen met de doelgroep
kinderen die sociale versterking nodig hebben: hoe bouw ik een vertrouwensband met een kind op
en hoe werkt het begeleiden in hun eigen sociale omgeving?
Het kind
Door voor een bepaalde tijd een maatje te krijgen waar het kind zich vertrouwd en veilig bij voelt,
kan het kind ervaringen delen en activiteiten ondernemen. Doordat de student die tijd (doel)gericht
met het kind optrekt, kan het kind zich gekend en gehoord voelen. Onze ervaring is dat met hulp van
het maatje de sociale zelfredzaamheid wordt vergroot en het zelfvertrouwen toeneemt. We zien we
resultaten zoals aangaan en onderhouden van vriendschappen, zelfstandig activiteiten ondernemen,
verbeteren van de relatie met broertjes/zusjes, deelnemen aan sportvereniging of hobbyclub, of
verbeteren van de schoolprestaties.
Werkwijze
Aan de hand van vooraf -samen met het kind en de ouders- opgestelde doelen gaat de student
samen met het kind een paar uur per week aan de slag. Het is laagdrempelige begeleiding. De
behoefte van het kind staat voorop en de bedoeling is dat het kind het contact als prettig en veilig
ervaart, waardoor zelfvertrouwen en zelf-oplossend vermogen bij het kind worden gestimuleerd.
Een kenmerk van dit maatjes traject is dat de student alleen, zonder direct toezicht, in het gezin
werkt. Dit betekent allereerst dat we zorgvuldig studenten selecteren op zelfstandigheid en
verantwoordelijkheidsgevoel. Vervolgens krijgt de student daarbij van ons een ervaren coach
toegewezen. De student rapporteert schriftelijk van elk contactmoment met het kind aan de coach
en kan de coach daarnaast altijd raadplegen. De coach ontmoet de student tenminste eens in de
twee weken, tijdens de vaste intervisie-bijeenkomst. In het begin van het maatjes traject krijgen alle
studenten een instaptraining en tijdens het traject zijn er leerzame gezamenlijke bijeenkomsten.
Daarnaast onderhouden wij zelf maandelijks contact met de ouders.
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5. Beloningsbeleid bestuurders
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit is vastgesteld in artikel 4 van de statuten
van Stichting Helpinghands4you. De bestuurders ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden
die zij voor Helpinghands4you verrichten. Het bestuur ligt in handen van de volgende bestuurders:
Functie :
Voorzitter
Naam :
Mw. P. Wagenaar
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
Functie :
Penningmeester
Naam :
Dhr. J. Weustink
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
Functie :
Secretaris
Naam :
Mw. C. van Falier
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
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6. Beleid omtrent fondsenwerving
Stichting Helpinghands4you streeft de komende jaren naar een stabiele instroom van inkomsten om
haar doelstellingen te kunnen volbrengen. Op dit moment komen de inkomsten uit structurele en
eenmalige particuliere donaties. Stichting Helpinghands4you heeft op dit moment samenwerkingen
met diverse gemeenten en een aantal landelijke fondsen. De komende jaren wil Stichting
Helpinghands4you ook diverse andere gemeenten alsmede commerciële bedrijven gaan aanschrijven
om het project financieel mogelijk te maken.
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7. Transparantie
Helpinghands4you vindt het belangrijk om transparant te communiceren naar omliggende betrokken
gemeenten alsmede donateurs en sponsoren.
Dit doet Helpinghands4you door middel van de volgende punten:




Het versturen van een evaluatie naar alle betrokken partijen en doorverwijzers;
Het financieel jaarverslag zal voor 1 april van het volgende kalenderjaar op de website worden
gepubliceerd en
Inzicht in het beleidsplan op de website.
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