
Ontmoet 
prachtige 
mensen

ja
ar

ve
rs

la
g 

20
21

Met trots presenteren wij het nieuwe logo van Hulpdienst Nij-
megen! Het is een bijzonder proces geweest om alles waar de 
Hulpdienst al sinds 1959 voor staat in 1 beeld en naam samen 
te vatten. Een proces waar we in 2021 mee zijn begonnen. En 
wij denken dat het ons, met dank aan vormgeefster Jet West-
broek, is gelukt om minimaal twee kerntaken van de Hulp-
dienst in dit beeld tot uiting te brengen, namelijk Vrijwilligers bij 
mensen thuis in Nijmegen en Ontmoeting tussen twee mensen.



Thuis met vrijwilligers
Onze vrijwilligers bezoeken mensen die zelfstandig thuis wonen in de gemeente Nijmegen.  
Het gaat om mensen in moeilijke omstandigheden die samenhangen met ouderdom, ziekte, han-
dicap of mantelzorg. Vrijwilligers bieden hulp daar waar nodig is, waar men niet terug kan vallen 
op bekenden uit de omgeving en waarvoor geen professionele hulp bestaat. 

Ontmoeting
De kern van de hulp ligt in een waardevolle ontmoeting tussen mensen, in een ontspannen sfeer. 
Het contact tussen vrijwilliger en hulpvrager wordt door een vast team van professionele mede-
werkers zorgvuldig afgestemd op de wensen van zowel de hulpvrager als de vrijwilliger. Belangrijk 
is dat het klikt tussen beiden. Het contact is vaak langdurig maar het kan ook tijdelijk of eenmalig 
zijn.

Algemene hulp
Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan bezoek en een praatje, 
samen wandelen, boodschap-
pen doen, hulp bij vervoer en 
begeleiding naar bijvoorbeeld 

het ziekenhuis, eenvoudig 
tuinonderhoud en kleine 

klusjes in huis.  

Teatime
In verschillende wijken 

in Nijmegen organiseert de 
Hulpdienst een maandelijkse 

Teatime voor wijkbewoners. Een 
vrijwilliger ontvangt thuis een aan-

tal cliënten uit de wijk onder het 
genot van een kop thee of koffie 
en iets lekkers. Op deze manier 

kunnen wijkbewoners elkaar 
beter leren kennen.

Mantelzorg-
ondersteuning

Vrijwilligers bieden mantelzorgers 
ondersteuning door de zorg tijdelijk over 
te nemen en de mantelzorger daarmee 

even een adempauze te geven (respijtzorg). 
Daarnaast heeft de Hulpdienst vrijwilligers 
en oud-mantelzorgers die voor de mantel-
zorger zelf een luisterend oor kunnen zijn 
en die ook waar nodig, de helpende hand 

bieden bij het zoeken naar informatie 
en praktische adviezen. Zo wordt voor 

mantelzorgers de zorg voor hun 
naaste draaglijker.

U kunt bij ons terecht voor



Ook in 2021 heeft corona een groot gedeelte 
van het werk van de Hulpdienst bepaald. Het 
jaar begon met een nieuwe lockdown waarna 
later in januari ook de avondklok werd inge-
voerd. Vlak voor de zomer kwamen er steeds 
meer versoepelingen totdat in het najaar het 
land opnieuw langzaam op slot moest. 

Bezoeken gingen door
Bij iedere verandering in het landelijke beleid 
hebben wij zorgvuldig overlegd wat de gevolgen 
zijn voor het contact tussen vrijwilliger en cliënt 
en of het nodig was om aanvullende maatre-
gelen te nemen. Anders dan tijdens het eerste 
coronajaar in 2020 waarin oudere en kwetsbare 
mensen moesten worden beschermd, lag dit 
jaar de nadruk toch vooral op het voorkomen 
van eenzaamheid door naar elkaar te blijven 
omzien. We hadden nauw contact met vrijwilli-
gers, cliënten en mantelzorgers om de hulp op 
een voor ieder verantwoorde en veilige manier 
te kunnen blijven bieden, met als belangrijkste 
uitgangspunt dat iedereen zich er prettig bij 
moest kunnen voelen. Hierdoor hebben we uit-
eindelijk niet hoeven besluiten om de bezoeken 
stop te zetten, en konden we blijven doen waar 
we als Hulpdienst voor staan, namelijk ‘mensen 
helpen in moeilijke omstandigheden’. 

Inloop vrijwilligers
Wij nodigen onze vrijwilligers onder normale 
omstandigheden ieder jaar minstens 3 keer uit 
voor een bijeenkomst. Door de coronacrisis 
konden wij dat de afgelopen jaren helaas niet 
waarmaken. Maar in september 2021 hebben 
wij, tussen de verschillende lockdowns door, 
toch kans gezien om vrijwilligers weer te ont-
vangen op ons kantoor op de Groesbeekseweg 
voor een gezellige inloop. Om het aantal wat te 
spreiden hebben we de inloop verdeeld over 
twee middagen en die werden allebei goed 
bezocht. Het was ontzettend leuk om elkaar na 
anderhalf jaar weer live te zien en ervaringen 
uit te wisselen. Er was veel aandacht voor de 
manier waarop men omging met de coronabe-
perkingen, ieder weer op zijn of haar eigen ma-
nier. Positieve verwachtingen voor de toekomst 
voerden de boventoon. 

Cursus vrijwilligers en dementie
In oktober en november konden we binnen de 
corona richtlijnen aan eerstejaars stagiaires 
Social Work van de HAN de cursus vrijwilligers 
en dementie aanbieden. In twee dagdelen wer-
den ze wegwijs in het omgaan met mensen met 
dementie en hun naasten.

Corona in 2021



In 2021 nam de Hulpdienst afscheid van haar di-
recteur Loeke Genemans. Loeke heeft zich 23 jaar 
vol overgave ingezet voor de Hulpdienst, de eerste 
jaren als hoofdcoördinator en de laatste 5 jaar als 
directeur. Loeke haar bevlogenheid en kennis van 
zaken worden gemist. Per 1 mei 2021 heeft colle-
ga Vera van Ooijen het stokje overgenomen. Vera 
werkte voor die tijd 11,5 jaar als coördinator en 
begeleider van stagiaires en participatiekrachten. 

Vera wil in eerste instantie zorgen voor continuïteit. 
“Door de coronacrisis is er veel veranderd in ons 
werk dus streven we ernaar om op oud niveau terug 
te komen. Daarnaast zijn zichtbaarheid en de juiste 
beeldvorming van het vrijwilligerswerk belangrijke 
speerpunten. Het welzijn van de cliënt en de vrijwil-
liger staat voorop in alles wat we doen. Vrijwillige 
inzet kan zorg uiteraard niet vervangen maar het is 
een hele wezenlijke voorligger. Als mensen goed in 
hun vel zitten dan kan dat zorg uitstellen en echt het 
verschil maken.” 

Afscheid 
Loeke  
Genemans

De Hulpdienst 
in cijfers
Vrijwilligers 
In 2021 zijn in totaal 242 vrijwilligers actief ge-
weest, van deze groep vrijwilligers zijn er 211 die 
zowel bij algemene hulp als mantelzorg ingezet 
kunnen worden. Het vrijwilligersbestand van de 
Hulpdienst is divers wat betreft leeftijd, geslacht 
en achtergrond. Van alle vrijwilligers is 29% jonger 
dan 35 jaar en 44% varieert in leeftijd tussen de 
55 en 75 jaar. 

Cliënten  
In 2021 zijn in totaal 490 cliënten geholpen. Cliën-
ten wonen in heel Nijmegen en variëren in leeftijd 
tussen de 25 en 100 jaar. Van alle cliënten is 66% 
ouder dan 75 jaar. 

Algemene hulp uren
Bezoek en activiteit 3.562
Bezoek en boodschappen 1.078
Bezoek en wandelhulp 2.382
Bezoek en gezelschap 778
Ermee op uit gaan 393
Fietsen 473
Administratie en belasting 235
Autovervoer en begeleiding 141
Telefonische ondersteuning 156
Kleine klusjes 58
Tuintjes 499
Variabele ondersteuning 205
Computerondersteuning 60
Post voorlezen 175
Winkelen 70
Totaal 10.265

Mantelzorgondersteuning 
Respijtzorg 4.343
Luisterend oor 671
Algemene ondersteuning 304
Totaal 5.318



Samenwerking
In 2021 heeft de Hulpdienst, net als in voor-
gaande jaren, samengewerkt met diverse Nij-
meegse organisaties zoals de Sociale wijkteams 
en de Stips, Sterker Sociaal Werk, Vrijwilligers-
centrale Nijmegen, Humanitas, Bindkracht 10, 
Zorgtrajectbegeleiding bij dementie, Alzheimer 
Nijmegen, Parkinson Café, Platform maatjes-
projecten, Netwerk informele zorg en onder-
steuning en thuiszorgorganisaties zoals ZZG 
en Buurtzorg. Fysieke bijeenkomsten werden 
regelmatig vervangen door online afspraken via 
Teams zodat we toch in contact konden blijven 
met elkaar. 

Met de Vrijwilligerscentrale Nijmegen, Sterker 
Sociaal Werk en Bindkracht 10 is de Hulpdienst 
een samenwerking gestart in de vorm van het 
project Gezamenlijke Aanpak. Complexe prakti-
sche hulpvragen waar nog geen vrijwilligersaan-
bod voor is vanuit de betrokken organisaties 
worden gezamenlijk opgepakt. De uitvoering 
van het project start in 2022. 

Financiën
• Totaal aan Inkomsten € 337.959,-  
• WMO subsidie 
  van de Gemeente Nijmegen € 317.924,-
• Exploitatiekosten € 337.798,- 

Donateurs
Stichting tot Steun aan de Hulpdienst heeft 
weer de jaarlijkse donateursactie gehouden. 
Deze bracht € 20.558,- op, waarvoor veel dank. 
Stichting tot Steun is een goedgekeurde ANBI 
instelling. Een donatie kan worden gedaan op
bankrekeningnummer NL26 INGB 0004 4966 66 
t.n.v. Stichting tot Steun aan de Hulpdienst.



Mantelzorgers die een partner 
hebben met bijvoorbeeld  
dementie, Parkinson of 
niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), kunnen bij Hulpdienst 
Nijmegen terecht voor onder-
steuning. Agnes Beekman-Mul-
der is een van de Hulpdienst 
Nijmegen vrijwilligers die een 
‘Luisterend Oor’ biedt aan een 
mantelzorger. Ze is gekoppeld 
aan Thea Looijs, die voor haar 
partner met dementie zorgt. 

“Zo’n vijf jaar geleden kon Bart de 
weg ineens niet meer vinden. Hij raakte 
zo verdwaald dat de politie hem opving 
en ik hem naar huis moest begeleiden”, 
vertelt Thea. Bart gaat inmiddels vier dagen 
in de week naar de dagopvang maar thuis valt 
het Thea zwaar. “Ik ben constant alert op wat 
hij doet, ook ’s nachts.” Om Thea te ontlasten 
deed de zorgtrajectbegeleider een aanvraag bij 
Hulpdienst Nijmegen voor ondersteuning. “Ze 
vroegen of ik behoefte had aan een Luisterend 
Oor, een maatje met wie ik kon praten. Met 
alles wat ik meemaak, leek me dat heel fijn.” 

Thea werd gekoppeld aan vrijwilliger Agnes, die 
zelf jaren mantelzorgster was voor haar moe-
der. Agnes: “Dementie is een verschrikkelijke 
ziekte. Ik raakte mijn moeder kwijt, maar ik heb 
er de laatste jaren samen met haar een mooie 
tijd van kunnen maken.” Een optimistische kijk 
die Agnes graag aan anderen overdraagt.

De tweewekelijkse afspraak tussen Agnes en 
Thea loopt als vanzelf. Thea: “Agnes is zo harte-
lijk dat ik gelijk het vertrouwen voelde om alles 
te kunnen bespreken. Het is een pak van mijn 
hart.” De ene keer wordt er gepraat over 

dagelijkse beslommeringen, de andere keer zijn 
ze samen tot tranen geroerd. “We zijn soulsis-
ters,” lacht Agnes. “Zoals veel mantelzorgers is 
Thea iemand die almaar doorgaat. Ik vind het 
heel goed dat ze zich uit, en ook dat ze van mij 
te horen krijgt: je doet het potverdorie gewel-
dig.” 

Agnes benadrukt dat het contact ook haar goed 
doet. “Ik denk regelmatig, laten we wat meer 
naar elkaar omkijken en vaker vragen, hoe gaat 
het met je? En luisteren, écht luisteren. We kun-
nen het allemaal als we er de tijd voor nemen 
en het maakt het leven waardevoller.”

Luisterend Oor



Medewerkers

Mevr. drs. L. Genemans directeur (tot 1 mei) 
Mevr. V. van Ooijen directeur (vanaf 1 mei)
Mevr. drs. S. Broeke coördinatie
Mevr. B. Vermeulen coördinatie
Mevr. L. Rietdijk coördinatie
Mevr. G. Wolse coördinatie (vanaf 1 juni)
dhr. J. van Gent financiën

De Hulpdienst beschikte in 2021 over een formatie van 3,76 fte.

Bestuur Stichting Hulpdienst

Dhr. drs. M.R.A. Derks voorzitter
Mevr. drs. A.C.B. Blanjaar-Matthijssen secretaris
Dhr. R.E.H. Habashy A.A. penningmeester

Bestuur Stichting tot Steun a.d. Hulpdienst

Dhr. mr. M.R.M Tesser voorzitter
Dhr. mr. RJ. Borghans secretaris
Dhr. mr. C.W. Houtman penningmeester



Groesbeekseweg 38, 6524 DD Nijmegen
Telefoon: 024 322 82 80 (op werkdagen van 9 -12 uur)
E mail: hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl
www.hulpdienstnijmegen.nl
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