
Mantelzorgnetwerken 
op wehelpen.nl
“Wehelpen.nl is een geweldige site. Je vindt er iets wat je kunt op je eigen ter-
rein. Ik had nooit gedacht zoveel moois te ervaren, ik zou nu niet meer anders 
willen.” Gebruikers hebben hun ervaringen gedeeld over de manier waarop zij 
via wehelpen.nl een mantelzorgsituatie verlichten: door te vragen of te helpen. 
Ze laten zien hoe de inzet van zo’n hulpnetwerk het verschil maakt tussen ‘kan 
net (niet)’ en ‘samen kunnen we het aan.’   

Meer handen voor zorg rondom 
een kind met beperkingen
De mantelzorger

“Ik vind het zo mooi dat mensen 

vanuit een intrinsieke motivatie willen 

helpen.”

Lara is een vrolijke, meervoudig gehandicapte meid van 

16 jaar. Haar moeder Christine zorgt fulltime voor haar. 

Door de wijzigingen in wetgeving wordt het PGB voor 

Lara steeds lager, waardoor Christine steeds meer moet 

doen. Ze raakt in een sociaal isolement en overbelast. 

Via de huisarts komt ze bij welzijnsorganisatie Humanitas 

terecht. Daar wordt ze geholpen om via wehelpen.nl 

een paar mensen te zoeken die af en toe wat leuks 

met Lara kunnen gaan doen. Of bij haar thuis kunnen 

zijn, zodat Christine iets meer tijd voor andere dingen 

krijgt. Zoals een paar dagen per week werken bij de 

plaatselijke kringloopwinkel. In de wetenschap dat ook 

haar dochter een leuke dag heeft. 

De professional

“We vinden het lastig om hulp te vragen en te laten zien 

dat we “zwak” zijn. We zijn bang om ‘nee’ te horen.”

Eelco leert Christine kennen als hulpverlener van 

welzijnsorganisatie Humanitas. Hij begeleidt haar om 

via wehelpen.nl haar hulpnetwerk uit te breiden. 

Vraagverlegenheid is een grote drempel. Hulp bieden 

is veel makkelijker. Maar niet iedere hulpbieder past in 

een bepaalde situatie. Mensen gaan immers een sociale 

verplichting aan in zo’n situatie. En moeten zich daar wel 

van bewust zijn.

De hulpbieder

“Iedereen heeft recht op dromen”

Minke helpt een handje mee in het huishouden. Ze zorgt 

dat de keuken opgeruimd is en de vaat gedaan. Ze 

geeft de kat te eten en kijkt samen met Lara naar een 

televisieprogramma. En ze gaan regelmatig samen naar 

het plantsoen. Leeftijdsgenoten beschouwen haar als 

een van hen. Eentje die net als zij lacht, moppert en 

geniet van contact met anderen.

Toegevoegde waarde van WeHelpen:

• mantelzorger blijft in haar kracht en houdt het ook op 

lange termijn vol

• uitbreiding van sociale kring en hulpnetwerk met 

onbekenden

• hulp vragen “aan de crowd” makkelijker dan 

rechtstreeks

• ondersteuning door welzijnsorganisatie

• les dat concrete vragen stellen helpt bij vinden match

Hulp voor een gezin met kleine 
kinderen waarvan de man 
ernstig ziek is
De mantelzorger

 “Hulp vragen is niet gemakkelijk, maar 

dankzij de vele mensen die ons wilden 

helpen, zijn we deze periode doorgekomen.”

Thomas krijgt een ernstige ziekte en moet een 

levertransplantatie ondergaan. Al snel heeft zijn vrouw 

Baukje door dat zij hulp nodig heeft om voor Thomas te 

kunnen zorgen, het gezin met kleine kinderen draaiend 



te houden en zelf overeind te blijven. Via Google komt 

ze terecht bij wehelpen.nl. Baukje maakt daarin een lijstje 

met alles wat er moet gebeuren: logeerafspraken voor 

de kinderen, met Thomas naar het ziekenhuis, de tuin 

onderhouden, et cetera. Vervolgens nodigt ze mensen 

uit in haar besloten netwerk; zowel de mensen die 

dicht om haar heen staan als haar Facebookvrienden. 

Tot haar verrassing ontvangt ze heel veel positieve 

reacties op haar vraag om te helpen. Juist ook van 

mensen die ze al heel lang niet gesproken heeft of die 

ze niet zo goed kent. Vanaf dat moment plaatst Baukje 

alles waar ze hulp bij kan gebruiken op wehelpen.nl. 

Iedereen bepaalt zelf waarmee en wanneer ze Baukje 

en haar gezin willen helpen. Ook gebruikt Baukje de 

berichtenfunctie om de betrokkenen op de hoogte 

te houden van het wel en wee van het gezin. Dat 

scheelt een boel bellen en mailen. Als Thomas weer 

is opgeknapt, heft Baukje het besloten netwerk op. 

Sindsdien biedt ze op wehelpen.nl aan om anderen 

wegwijs te maken in het gebruiken van een besloten 

hulpnetwerk.

Toegevoegde waarde van WeHelpen:

• groter actief hulpnetwerk: ook mensen die je nooit 

rechtstreeks zou vragen 

• makkelijk aangeven welke hulp wanneer nodig is

• iedereen kan zelf kiezen wat hem/haar past en 

uitkomt

• makkelijk iedereen tegelijk informeren over het wel en 

wee van het gezin

Nieuwe ’helpers’ die de 
mantelzorg rondom een zieke 
moeder verlichten
De mantelzorger

“Deze informele hulp is echt 

onbetaalbaar, en onmisbaar!”

Sylvia zorgt voor haar ouders. Haar moeder kampt met 

ernstige gezondheidsklachten en is daardoor psychisch 

wat in de war geraakt. De zorg valt Sylvia zwaar: ze is 

“best een beetje moe”.  Een mantelzorgondersteuner 

uit de wijk wijst Sylvia op wehelpen.nl. Sylvia plaatst een 

vraag maar neemt ook actief contact op met mensen 

die op de site een hulpaanbod hebben geplaatst. 

Binnen een week heeft ze 3 kennismakingsgesprekken 

gepland. Met Anneke is er een goede klik. Sylvia’s 

moeder moet er aanvankelijk niks van hebben om een 

onbekende te leren kennen. Toch went ze aan het 

idee en stemt ze in met een kennismaking. Het klikt met 

Anneke en sindsdien spreken ze wekelijks af. Het scheelt 

Sylvia enorm dat ook iemand anders bij haar moeder is. 

Daardoor heeft zij weer wat lucht. Ze heeft nu soms zelfs 

tijd om iemand ánders te helpen die een vraag plaatst 

op wehelpen.nl.

De hulpbieder

“Ik zie het als een voorrecht dat ik een stukje op mag 

lopen met mensen tijdens een moeilijke periode in een 

kwetsbaar mensenleven.”

Anneke woont nog niet zo lang in Groningen. Ze heeft 

het nodige meegemaakt maar blijft altijd positief. Die 

instelling wil ze andere mensen meegeven. Daarom 

biedt ze hulp aan op wehelpen.nl en helpt ze Sylvia en 

haar moeder graag een handje. Sylvia is van plan er nog 

iemand bij te zoeken om af en toe iets met haar moeder 

te ondernemen. Dan voelt het echt als een gedeelde 

zorgtaak.

Toegevoegde waarde van WeHelpen:

• uitbreiding van sociale kring van zowel hulpvrager als 

hulpaanbieder

• hulp vinden door vraag te plaatsen én door te 

reageren op aanbod

• bewust verder uitbreiden netwerk om last voor 

iedereen goed te verdelen 

• een professional attendeert op wehelpen.nl 

Een familiegroep op wehelpen.nl 
voor een vader met dementie
De mantelzorger

 “Mijn vader krijgt er zelf niets van mee 

omdat hij al in een ver stadium van zijn 

dementie zit.”

Erik werkt met verstandelijk gehandicapten en zet 

wehelpen.nl in om hulp voor en door ‘zijn’ cliënten te 

regelen. Erik zorgt ook met enkele familieleden voor 

zijn dementerende vader. Daarvoor heeft hij een 

besloten netwerk op wehelpen.nl aangemaakt. In eerste 

instantie werd er door zijn naasten wat terughoudend 

gereageerd: “Alles loopt toch goed?” Maar ze zijn het 

toch gaan proberen. Ze hebben veel baat bij het feit 

dat je direct hulpvragen in het besloten netwerk uit kunt 

zetten, zonder iedereen telefonisch te benaderen. En 

van het bijhouden van het logboek waardoor iedereen 

goed de ontwikkeling van hun vaders toestand kan zien.

Toegevoegde waarde van WeHelpen:

• agenda om te plannen wie er wanneer is en wat doet

• logboek om alle ins en out met elkaar te delen

• minder tijd nodig om met elkaar af te stemmen


