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WeHelpen leidraad voor professionals & organisaties 

 

Aanmaken account 

Op wehelpen.nl kan je rechtsboven een account aanmaken. Je vult je 

werk-email in, kiest een wachtwoord, vinkt aan dat je 16 jaar of ouder 

bent en klikt op versturen. 

Je ontvangt een mail met een activatielink. Via deze link vul je verder je profiel in. 

 

Invullen van het profiel 

Naam: 

persoonlijke naam of naam van de organisatie. Een voor- en achternaam is hierbij verplicht. 

 

Afbeelding: 

In het profiel upload je bij voorkeur een persoonlijke foto. In de toelichting kan je aangeven 

voor welke organisatie je werkzaam bent (zie hieronder). Alternatief kan zijn een logo van je 

organisatie te uploaden, maar we dat een persoonsfoto meer vertrouwen en herkenning 

geeft zodat er sneller wordt gereageerd. 

 

Toelichting/ over mij: 

Zet in de toelichting een duidelijke omschrijving van je organisatie, stel jezelf kort voor en geef 

aan wat jouw rol binnen de organisatie is en waarom je wehelpen.nl gebruikt. Zo creëer je 

vertrouwen en duidelijkheid wie je bent en wat iemand van jou mag verwachten. 

 

Hulpaanbod niet openbaar: 

Wil je alleen een hulpvraag plaatsen en geen aanbod? Haal dan het vinkje weg bij ‘ja, ik wil 

mijn hulp aanbieden’. Zo wordt jouw organisatie niet als actief hulpaanbod getoond in de 

hulpaanbod-tegels.  

Wanneer een bezoeker een hulpvraag van jouw organisatie bekijkt, kan hij of zij wel 

doorklikken op jouw profiel of dat van de organisatie.  

Denk dus goed na over de tekst in je profiel: dit is een eerste kennismakingsmoment. 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Hulpvragen plaatsen: 

Bedenk met het schrijven van de hulpvraag dat iemand anders makkelijk een beeld moet 

krijgen van wat er van hem of haar gevraagd wordt. Maak het zo klein en tastbaar mogelijk. 

Denk daarbij aan de volgende aandachtspunten: 

 

Wat   Naar wie ben je op zoek en indien nodig, waaraan moet deze persoon 

voldoen? Vermeld ook de omgeving waar dit alles uitgevoerd moet worden. 

 

Voor wie Omschrijf de hulpvrager zo persoonlijk mogelijk (eigenschappen, wat vindt 

iemand leuk, leeftijdscategorie, groot gevoel voor humor, kletskous etc.) 

 

Waarom Vermeld als het kan de reden waarom de persoon zelf en/of anderen dit niet 

kunnen doen/regelen. 

 

Tijdsduur Is het éénmalig, of meerdere keren? Natuurlijk kan een vraag voor één keer 

een kop koffie drinken uitgroeien tot regelmatig contact. Duidelijkheid bij de 

start vergroot de kans op succes.  

 

Vorm Eindig met een vraag waarmee mensen zich persoonlijk aangesproken zullen 

voelen.  

 

Voorbeeld: 

Ik  zoek iemand die 1x in de week met een oudere dame uit Zutphen boodschappen wil 

halen. Mevrouw kan niet meer goed lopen en durft daarom niet meer de deur uit.  Er is geen 

familie of vrienden in haar omgeving die haar kunnen helpen. Ben jij de persoon die deze 

mevrouw blij maakt met boodschappen?   

 

NB: Wanneer je mensen laat reageren via de site is het makkelijker na te gaan of je 

hulpvraag via wehelpen iets oplevert. Als je een telefoonnummer bij de hulpvraag vermeldtn, 

kun je moeilijker herleiden waar de reacties vandaan komen. 

 

Voorbeeld van een hulpvraag op het platform: 
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Meerdere vrijwilligers gezocht 

Zoek je meerdere vrijwilligers voor een gemeenschappelijke activiteit? Bijvoorbeeld 

wandelen met bewoners, probeer dan de vraag toch zo persoonlijk mogelijk te stellen. 

Hieronder een voorbeeld: 

Niet:  

‘wij zoeken regelmatig bewoners om te gaan wandelen’ 

Maar:  

'Onze 86 jarige bewoonster kan zo genieten van alle mooie bollen die weer in bloei komen, 

alleen kan ze niet meer zelfstandig naar buiten. Loop jij een keertje met haar mee en ga je 

samen met haar van de mooie voorjaarskleuren genieten?' 

 

Krijg je meerdere reacties en heb je al iemand gekoppeld aan desbetreffende vraag?  

Stuur dan een reactie dat de 86 jarige bewoonster inmiddels is voorzien, maar dat haar 72 

jarige buurvrouw nog wel een wandelingetje kan gebruiken.  

Ook is het een idee om een hulpnetwerkje te maken met alle mensen die wel eens willen 

wandelen met de 86-jarige mevrouw. Op deze manier kan er onderling makkelijk afgestemd 

worden wie er wanneer gaat wandelen en hoef je niet zelf de hele planning te regelen. 

 

Tips bij het regelmatig plaatsen van vragen: 

Wanneer je vaker een oproep plaatst zorg dan dat je niet in één tijdstip 10 vragen 

aanmaakt. Op die manier staan al jouw vragen op de homepage. Dat betekent dat een 

bezoeker van wehelpen.nl geen andere vragen ziet staan.  

Hierdoor ontstaat verwarring bij bezoekers dat wehelpen.nl een vacaturebank is voor 

organisaties in plaats van een peer-to-peer platform voor mensen die graag willen bijdragen 

aan informele hulp onderling.  

 

Wanneer je regelmatiger wisselt met vragen kan je ook monitoren of de ene formulering of 

onderwerp meer reacties oplevert dan de andere. Op die manier weet je steeds beter welke 

vragen voor jullie organisatie via wehelpen.nl het gewenste resultaat opleveren. 

 

Contact leggen via de site en toon van berichten: 

Maak gebruik van de kaart-functie op wehelpen.nl om te zien wie er in de omgeving al hulp 

aanbieden. Zie je zelf een geschikt iemand staan? Stuur dan een bericht naar die persoon 

om te vragen of ze willen helpen. Daarbij is ook weer de formulering erg belangrijk. De 

meeste mensen die hun hulp aanbieden op wehelpen.nl willen graag ‘eens iets voor iemand 

anders doen’. Dat betekend dat een vraag om een keer mee te wandelen of een keer de 

heg te knippen goed beter wordt ontvangen dan een vraag om 1x per week voor het 

komende half jaar te komen wandelen.  

Overigens heeft onderzoek onder gebruikers uitgewezen dat meer dan de helft van de 

matches die tot stand zijn gekomen via wehelpen.nl leidt tot blijvend sociaal contact. 

 

Tips bij reageren via wehelpen.nl 

• Vertel dat je namens een organisatie reageert (eventueel korte toelichting van de relatie 

van je organisatie met betrekking tot wehelpen). 

• Geef aan dat het een vraag betreft van een persoon die gedeeltelijk, tijdelijk of 

structureel (professionele) ondersteund wordt door jouw organisatie. 

• Houd het eerste bericht kort en duidelijk en houd de toon informeel en persoonlijk. Dus ‘Ik 

zie dat je wilt wandelen, wil je met <naam> eens een wandeling maken? In plaats van 

‘We zoeken een vrijwilliger’.  

• Geef iemand de gelegenheid hierop te reageren en verwacht niet meteen dezelfde 

dag een reactie. (via verzonden berichten kan je zien of iemand het bericht heeft 

geopend. 

• Maak in een volgend bericht duidelijk wat de bedoeling is van het vervolgtraject.  

Wordt deze vrijwilliger bijvoorbeeld onderdeel van het vrijwilligersteam van jouw 

organisatie, of ben je alleen bij de kennismaking ter ondersteuning?  

Als iemand vrijwilliger bij jouw organisatie wordt, benoem dan jullie beleid voor nieuwe 

vrijwilligers, zoals kennismakingsgesprekken, scholing, ontmoeten van collega-vrijwilligers 

en eventuele verzekeringen.   
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Follow-up en aanbevelingen 

• Is de hulpvraag ingevuld, niet meer actueel of gewenst? Sluit deze dan daadwerkelijk af 

zodat de site up-to-date blijft en succesvolle matches gemeten  kunnen worden.  

• Heb je iemand gevonden via wehelpen.nl? Schrijf dan een aanbeveling op zijn of haar 

profiel. Ga naar het hulpaanbod van betrokkene op wehelpen.nl. Onderin het profiel 

vind je de knop ‘schrijf een aanbeveling’. Dit geeft nog meer vertrouwen naar andere 

bezoekers van het platform. 

 

 
 

 

 

 

Vragen?  

Neem contact op met je WeHelpen-contactpersoon. Samen maken we het verbinden van 

informele hulp nog makkelijker! 

 

 


