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Burenhulpwijzer Fryslân  

Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wetgeving wordt er een steeds 

groter beroep gedaan op burgers, onder meer op het gebied van hulp- en dienstverlening. 

Om tegemoet te komen aan deze toenemende hulpvraag van en aan burgers,  

is (opzetten van) een burenhulpproject in wijk, buurt of dorp één van de mogelijkheden.

In een burenhulpproject gaat het om het bieden van hulp aan iemand, als andere hulp op 

dat moment niet mogelijk of nog niet beschikbaar is. Het kan ook zijn dat de buren iets 

voor elkaar doen onder het motto ‘ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij’.

In Fryslân zijn door de jaren heen al verschillende burenhulpprojecten opgezet. Zowel in 

stedelijke als in plattelandsgebieden, met betrokkenheid van betaalde krachten of met 

enkel vrijwilligers, vooral persoonlijk of juist digitaal. In deze publicatie zet Partoer ter 

inspiratie een selectie van elf verschillende Friese burenhulpprojecten op een rij voor 

maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en beleidsambtenaren. 

Het daarbij –in de breedste zin van het woord- gehanteerde criterium van burenhulp is: 

enigszins georganiseerde projecten en initiatieven voor onderlinge hulp- en  

dienstverlening in wijk, buurt of dorp.

Om het voor de lezer overzichtelijk te maken, vindt u naast een beknopte beschrijving  

van alle elf projecten een schema met een indeling in vier categorieën, zodat u in één  

oogopslag kunt zien wat de kenmerken per project zijn.  



Verschillende vormen van Friese burenhulp in beeld
najaar 2014

11 burenhulpprojecten in Fryslân 

1. BurenHulpDienst Metslawier 

2. Buurthulpprojecten Vrijwilligerscentrale Middelsee

3. Kleine Kernen, Eigen Krachten

4. Burenhulpproject Heerenveen

5. LETS Gorredijk

6. Klussendienst Stipepunt Drylts (IJlst)

7. Vrijwilligersgroep Graach Dien

8. Tilster Vangnet

9. Ben’r

10. Vraagelkaar

11. Marktplaats Easterein

Inhoud

Burenhulpwijzer Fryslân



Waar
Metslawier was, samen met Niawier en Wetzens, het eerste dorp waar de BurenHulpDienst in de gemeente Dongeradeel  
van start ging. Inmiddels zijn in de hele gemeente verschillende BurenHulpDiensten opgestart, waaronder in Dokkum.

Voor wie 
In principe is de hulpdienst voor alle mensen, oud of jong, die tijdelijk hulp nodig hebben. Als iemand door ziekte,  
handicap of ouderdom bepaalde dingen niet meer zelf kan, is het mogelijk om een beroep te doen op de BurenHulpDienst.

Door wie 
Vrijwilligers.

Aanpak 
De burenhulpverzoeken komen binnen bij het Centraal Meldpunt van het Bolwerk. Het Meldpunt noteert de hulpvragen en geeft 
ze door aan de vrijwillige coördinator van de BurenHulpDienst. Deze coördinator zoekt een vrijwilliger voor de gevraagde hulp. 
Er is regelmatig contact tussen de BurenHulpDienst en het Wmo-loket. Er wordt geen expliciete wederdienst gevraagd. Maar het 
komt wel voor dat hulpvragers aangeven dat zij ook vrijwilliger willen worden bij de BurenHulpDienst voor een ander klusje. 
Stichting Welzijn Het Bolwerk ondersteunt de vrijwilligers.

Wat 
Hulp wordt geboden voor: licht huishoudelijk werk, boodschappen doen, meegaan met winkelen, kinder-/ouderenopvang bij  
ziekte, kleine klussen in en om huis, autovervoer naar arts of ziekenhuis, dierenverzorging, bezoekjes afleggen.

Resultaten 
80 matches per jaar.

Vanaf 2006 is de BurenHulp-

Dienst op initiatief van de Samen 

op Weg-kerken opgestart. Omdat 

deze kerken regelmatig verzoeken 

voor burenhulp kregen, zochten zij 

contact met Reina Hes, opbouw-

werker bij Stichting Welzijn Het 

Bolwerk in Dokkum.

De BurenHulpDienst is een orga-

nisatie die bestaat uit vrijwilligers. 

Ze helpen een handje waar dat 

nodig is, als hulp op een andere 

manier (nog) niet beschikbaar is. 

1. BurenHulpDienst Metslawier (gemeente Dongeradeel)



Financiering/investering
• Beroepsmatige inzet: 
   - 8 uren per week in de opstartfase
   - 4 uren per week voor coördinatie 
• Opstartkosten over twee jaar voor drie dorpen: 
   onder andere personeelskosten, secretariële  
   kosten, materiële kosten, folders, vergaderingen,  
   enquêtes en pr. 
• Kosten die de vrijwilliger maakt bij de klus  
   (bijvoorbeeld reis- of materiaalkosten) moet de  
   hulpvrager aan de vrijwilliger betalen.

Contact 
Reina Hes, Stichting Welzijn Het Bolwerk
Telefoon: (0519) 292 223
E-mail: receptie@het-bolwerk.eu

Beschikbaar materiaal/informatie 
•  www.vrijwilligerswerknof.eu/burenhulpdienst 
•  www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/burenhulp-in-metslawier 
•  Folders, op te vragen via Stichting Welzijn Het Bolwerk

vervolg 

1.
BurenHulpDienst Metslawier 
(gemeente Dongeradeel)



Het overkoepelende doel van het 

project Buurthulp, is stimuleren 

dat burgers elkaar (meer gaan) 

helpen en versterken van de 

leefbaarheid door burgers met 

elkaar te verbinden. Buurthulp 

omvat alles wat burgers onderling 

met en voor elkaar doen, diensten 

en buurthulp. 

2.
Waar
Gemeenten Menameradiel, Leeuwarderadeel, het Bildt, Ferwerderadiel. 

Voor wie 
In principe iedere inwoner, maar er maken gemiddeld meer ouderen gebruik van.

Door wie 
Buurthulpvrijwilligers.

Aanpak 
De Vrijwilligerscentrale is in alle vier gemeenten actief met het project Buurthulp. Aangezien de gemeenten verschillend 
zijn, varieert de uitvoering van het project per gemeente. Bovendien zijn de pilots niet allemaal gelijktijdig gestart 
en wordt telkens gebruik gemaakt van de ervaringen in de vorige pilot. Het idee is dat het sterker is als (het initiatief 
tot) hulp bij de mensen zelf vandaan komt. In de later gestarte pilots ligt de nadruk bijvoorbeeld meer op werken met 
sleutelfiguren uit de dorpen die vraag en aanbod bij elkaar moeten brengen. Dat moet de succesfactor in buurthulp 
worden. Omdat de vraag achterblijft bij het aanbod, komen veel vragen via beroepskrachten binnen, vooral via 
Wmo-consulenten en de thuiszorg. Nu de bekendheid van het project groter wordt, ziet de Vrijwilligerscentrale een 
voorzichtige toename van het aantal ouderen dat zelf om hulp vraagt. Aanvragen voor buurthulp kunnen via de mail of 
telefonisch worden gemeld bij Vrijwilligerscentrale Middelsee. Deze aanvragen kunnen worden gedaan door de burgers 
zelf of door sleutelfiguren zoals de medewerkers van thuiszorgorganisaties, politie, maatschappelijk werk, Omtinkerij 
of de ouderenadviseur. Vrijwilligers worden continu geworven via persoonlijke contacten, de website en berichten in 
de lokale pers. Door het project vaak in de lokale pers onder de aandacht te brengen, neemt de bekendheid onder 
potentiële hulpvragers en vrijwilligers langzamerhand toe. (Bron: ‘Buurthulp in 2014, zes praktijkvoorbeelden’, Movisie)

Buurthulpprojecten Vrijwilligerscentrale Middelsee



Wat 
Het project Buurthulp wil een antwoord geven op de toenemende vraag van vooral 
ouderen om hulp bij klusjes, van tuinonderhoud tot samen koffiedrinken. Zorg, 
zoals aantrekken van steunkousen, valt erbuiten. Dat wordt gezien als taak van 
professionals.

Resultaten 
In de eerste helft van 2014: 74 succesvolle matches.

Investering
In 2013 werkte de betaalde kracht 10 uren per week aan het project Buurthulp. 
Daarbij ondersteund door een vrijwilliger en een stagiaire, die vooral administra-
tieve ondersteuning boden en contact onderhielden met hulpvragers (nabellen).

Contact 
Vrijwilligerscentrale Middelsee
Sportleane 7, 9041 EC Berlikum  
Telefoon: (0518) 462 363
E-mail: vrijwilligerscentrale@welzijnmiddelsee.nl 

Beschikbaar materiaal/informatie
• www.welzijnmiddelsee.nl
• Folder

vervolg 

“Het is voor mij de vol-
doening van iemand blij 
maken en de wisselwerking 
die zo’n relatie oplevert.’’  
 
(vrijwilligster Buurthulpproject) 

2.
Buurthulpprojecten  
Vrijwilligerscentrale Middelsee



Waar 
In de dorpen: Rotsterhaule/Sintjohannesga, Terkaple/Akmarijp, St. Nicolaasga, Ouwsterhaule e.o., Haskerdijken/Nieuwebrug, 
Snikzwaag, Vegelinsoord. En de buurten: Westermeer, Wyldehorne, Blaauwhof en Zuiderveld in Joure.
 
Voor/door wie 
Dorps- en buurtbewoners.

Aanpak 
In goed functionerende bewonersgroepen worden de sociale relaties versterkt; onder andere via een door vrijwilligers bemand 
steunpunt. Omzien naar medebewoners en verrichten van eenvoudige onderlinge hulp, zijn daarmee beter georganiseerd.  
Ook organiseren de groepen in sommige dorpen ontmoetingsactiviteiten of zetten zij zich op andere wijze in voor het behoud 
van een goed sociaal klimaat dat langer zelfstandig blijven wonen in een dorp mogelijk maakt. 

Wat 
Praktische klusjes in en rond huis doen die maximaal een half uur duren, contact of bezoekje, 
wegwijs maken met de computer, hond uitlaten bij ziekte baasje, samen een boodschap doen, 
tijdelijke hulp, aandacht en zorg.

Via intensieve persoonlijke bena-

dering, versterkt het project Kleine 

Kernen, Eigen Krachten de moge-

lijkheden van onderlinge hulp en 

‘het denken om elkaar’ in dorpen 

en buurten. Uitgangspunt is dat 

wijk- of dorpsbewoners zelf taken 

uitvoeren ten behoeve van hun 

eigen dorp of buurt en dat Miks 

welzijn ondersteunt, stimuleert en 

adviseert (op afroep). Mede door 

de initiatieven van Kleine Kernen, 

Eigen Krachten in de afgelopen 

jaren, hebben zich in elf dorpen en 

buurten bewonersgroepen geor-

ganiseerd. Deze groepen geven 

zelfstandig inhoud aan sociale 

inzet voor eigen dorp of buurt. 

Dit project draait sinds 2011.

3. Kleine Kernen, Eigen Krachten (KKEK)



vervolg 

Financiering/investering
• Een KKEK-initiatief verloopt via een intensieve persoonlijke benadering van alle  
   bewoners (huis-aan-huis), aangevuld met huiskamergesprekken in eigen straat  
   binnen een tijdsbestek van een half jaar.
• Eigen bewoners of studenten van de NHL voeren de deurgesprekken uit.
• De kosten zitten in de tijdsinvestering van een coördinerende beroepskracht  
   (opbouwwerk bij voorkeur). Per half jaar kan een dorp/buurt worden gedaan.
• Uitvoering van de coördinatie voor de eerste keer is ca. 8 uren per week voor  
   24 weken.
• Vervolgprojecten blijken in de praktijk 6 uren coördinatie per week te kosten.
• Alleen voor de eindpresentatie in dorpshuis/wijkcentrum zijn nog randkosten.
• Voor het vervolgtraject om de bewonersgroep zelfstandig te maken, zijn vier tot  
   acht bijeenkomsten nodig. Hiervoor moet op een tijdsinvestering van ca. 30 uur  
   worden gerekend. Daarna is de tijdsinvestering afhankelijk van de mate waarin  
   groepen zelf advies zoeken en de keuze om aanvullende trainingen  
   of ervaringsbijeenkomsten met bewoners te organiseren (aanbeveling). 

Resultaten 
Naast concrete mogelijkheden in eigen buurt of dorp om (tijdelijk) eenvoudige hulp 
te kunnen inschakelen, hebben de initiatieven activerend gewerkt. Namelijk de 
bewustwording dat onderlinge hulp steeds belangrijker wordt in de komende jaren 
van terugtredende overheid. Ook het eigen initiatief wordt gestimuleerd, bewoners 
kunnen invulling geven aan eigen ideeën.
De vraag om hulp loopt geen storm, maar uit eigen peiling (onderzoek stagiaire) 
blijkt dat de waardering voor de aanwezigheid van een georganiseerd verband van 
eigen bewoners erg groot is. Oudere bewoners geven aan dat het een vertrouwd 
gevoel geeft dat ze altijd ergens kunnen aankloppen als dit nodig is.

Contact 
Gerry Broersma, opbouwwerk Miks welzijn 
E-mail: gbroersma@miks-welzijn.nl

Beschikbaar materiaal 
Eindrapport en eventueel een methodisch werkconcept, 
opvraagbaar bij de contactpersoon, Gerry Broersma. 

3.
Kleine Kernen,  
Eigen Krachten (KKEK)



Voor/door wie 
Inwoners van de gemeente Heerenveen.

Aanpak 
Inwoners van de gemeente Heerenveen kunnen een hulpvraag of -aanbod doorgeven aan 
het Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop. Het Vrijwilligers Servicepunt brengt vraag 
en aanbod dan bij elkaar. Het koppelen van vraag en aanbod gebeurt wijk- of dorpsgericht. 
Als dit niet lukt, wordt buiten deze grenzen gekeken naar iemand die een hulpvraag kan 
beantwoorden. Als een klus te groot is voor burenhulp, wordt gekeken naar een andere 
oplossing. Dit kan betekenen dat de hulpvrager doorverwezen wordt naar een andere orga-
nisatie of dat er binnen een project van Caleidoscoop wordt gekeken of de vraag opgelost 
kan worden. Hierbij valt te denken aan de klussendienst of maatjesproject Tegearre. Soms 
is het nodig dat een ‘meitinker’ in de thuissituatie gaat kijken. Een ‘meitinker’ is een per-
soon in een wijk of dorp bij wie bewoners terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn 
en zorg.

Wat 
Boodschappen halen, mee naar kapper, samen een spelletje doen, voorlezen,
bij ziekte van het baasje een hond uitlaten, oppassen en gras maaien.

Resultaten
Een stevig netwerk van inwoners van de gemeente Heerenveen die wel eens  
iets willen doen voor iemand uit de buurt.

Investering
Ureninzet van het Vrijwilligers Servicepunt en volgen van de koppelingen.

Contact 
Vrijwilligers Servicepunt Caleidoscoop
Telefoon: (0513) 645 881 
E-mail: servicepunt@caleidoscoop.net 

Beschikbaar materiaal
• Foldermateriaal, opvraagbaar via het Vrijwilligers Servicepunt.
• www.heerenveenhelpt.nl (per 1 januari 2015 online) 

Burenhulp is voor de gehele 

gemeente Heerenveen. In de 

gemeente Heerenveen is het 

Vrijwilligers Servicepunt de 

organisatie die vraag naar en 

aanbod van burenhulp bij elkaar 

brengt. In sommige dorpen wordt 

het zelf georganiseerd (Doarpshelp 

Katlijk/Mildam).

4.

 

Burenhulpproject Heerenveen
“Het is fantastisch om te 
zien wat mensen voor een 
ander willen betekenen in 
de buurt!”  
 
(Vrijwilligers Servicepunt 

 Heerenveen)



Diensten en goederen kopen of 

ruilen met turfjes als betaalmiddel. 

Dat is in het kort de LETS-ruilkring 

van Gorredijk en omgeving. LETS 

staat voor Lokaal Economisch 

Transactie Systeem. Er komt geen 

geld aan te pas. De ruilkringen 

zijn tevens een goede manier om 

sociale contacten op te doen. 

5.
Waar
Gorredijk en omgeving.

Voor/door wie 
LETS is voor ouderen, voor jongeren, voor iedereen die mee wil doen.

Aanpak 
LETS-ruilhandel speelt zich vrijwel volledig af op het Internet via een speciaal programma  
dat door alle LETS-kringen wordt gebruikt. Als mensen niet goed met de pc kunnen omgaan  
of er geen hebben, kunnen ze hulp vragen aan de organisatie. Ook wordt regelmatig een 
LETS-café in De Opstap te Gorredijk georganiseerd waar deelnemers gebruik kunnen maken  
van computers met Internet. Deze LETS-cafés worden onder andere in lokale kranten aange-
kondigd. Tijdens dat café kunnen ook zaken offline verhandeld worden. Er wordt bijvoorbeeld 
kleding aangeboden of groenten uit de tuin. Daarmee kunnen de turfjes dan weer worden 
aangevuld. Deelnemers krijgen bij aanmelding 40 turfjes om mee te handelen. Verder is het de 
bedoeling dat iedere deelnemer zelf ook iets aanbiedt. Deelnemers aan LETS Gorredijk betalen 
een vaste bijdrage van € 1,- per maand. 

Wat 
Bijvoorbeeld: huiswerkhulp, spelbegeleiding, oppas voor de hond of kat, stiltewandelingen en 
groenten uit de tuin.

Resultaten
In januari 2014 startte in Gorredijk de LETS-kring met 20 deelnemers. Halverwege 2014 deden  
32 mensen mee.

Financiën/investering 
Kosten voor drukwerk vanwege de pr en eventuele vergaderruimte. Daarnaast circa € 100,- per 
jaar voor de website. LETS-kring Gorredijk heeft een aantal uren professionele ondersteuning 
van Timpaan Welzijn. Er zijn echter ook LETS-kringen opgezet zonder ondersteuning. 

Contact 
Otto Veenstra, Timpaan Welzijn  
E-mail: o.veenstra@timpaanwelzijn.nl

Beschikbaar materiaal/informatie 
•  www.letsgorredijk.nl 
•  www.letscontact.nl

“LETS is vooral ook heel 
geschikt voor mensen  
(ook ouderen) die bepaalde 
klusjes niet meer kunnen  
en voor mensen die weinig 
sociale contacten hebben.”  
 
(Bestuurslid Hiltje Dijkstra)

LETS Gorredijk



De Klussendienst IJlst is opgericht 

in april 2012 en is onderdeel van 

het Stipepunt Drylts. Het Stipepunt 

Drylts onderhoudt contacten 

met mantelzorgers en probeert 

vrijwilligers en organisaties die 

vrijwilligers nodig hebben met 

elkaar te verbinden. Timpaan 

Welzijn ondersteunt het Stipepunt 

dat, net als de Klussendienst, 

volledig uit vrijwilligers bestaat. De 

Klussendienst is opgericht omdat 

in de praktijk bleek dat mensen 

niet altijd een beroep kunnen doen 

op kinderen, buren of kennissen. 

Ook kan het aan financiële 

middelen ontbreken om een beroep 

te doen op professionele hulp. 

Waar
Drylts (IJlst).

Voor wie 
Bewoners van Drylts (IJlst). De praktijk wijst uit dat vooral ouderen en alleenstaanden een beroep doen op de 
Klussendienst. Voor hen is de Klussendienst de afgelopen jaren al vaak van bijzondere waarde gebleken.

Door wie 
Vrijwilligers van de Klussendienst.

Aanpak 
Bewoners van Drylts (IJlst), die gebruik willen maken van de Klussendienst, kunnen contact opnemen met het 
Stipepunt Drylts. Vrijwilligers van het Stipepunt zijn op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen telefonisch 
bereikbaar. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk.
Vanuit het Stipepunt is een vrijwillige coördinator Klussendienst aangesteld die contact opneemt met de 
aanvrager. Daarbij wordt vastgesteld of de klus in aanmerking komt voor uitvoering door een vrijwilliger van de 
Klussendienst. Als dit het geval is, neemt de coördinator contact op met een vrijwilliger. De Klussendienst IJlst 
beschikt over tien vrijwilligers, die op diverse terreinen inzetbaar zijn. Klussen moeten van beperkte omvang 
zijn en over het algemeen in een dagdeel uitvoerbaar zijn. 

Wat 
Voorbeelden van klussen van beperkte omvang zijn: 
• een lamp ophangen 
• een zware tafel naar een bovenverdieping brengen 
• een dakgoot schoonmaken
• een t.v.-standaard installeren 

De Klussendienst heeft ook medewerkers die kunnen assisteren bij het instellen van bijvoorbeeld de televisie 
of de computer of bij het invullen van formulieren. Voor tuinonderhoud kan men slechts zeer beperkt gebruik 
maken van vrijwilligers van de Klussendienst. Een heg knippen of eenmalig bijhouden van een tuin omdat de 
bewoner bijvoorbeeld gedurende korte tijd in een ziekenhuis wordt opgenomen, is mogelijk. Voor continu 
tuinonderhoud kan men geen beroep doen op de Klussendienst. 

6. Klussendienst Stipepunt Drylts (IJlst)



Financiering/investering
De Klussendienst kent een beperkte financiering. Er zijn weinig kosten voor de 
organisatie. De vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie met Kerst op 
kosten van Timpaan Welzijn. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Zij kunnen 
wel materiaalkosten declareren bij degene waar de klus wordt uitgevoerd. 
Timpaan Welzijn ondersteunt het Stipepunt.

Contact 
Jelle Hoogland, coördinator van de Klussendienst 
Telefoon: 06-124 140 91 

Beschikbaar materiaal/informatie
http://voorelkaardoen.nl/stipepunten

Resultaten 
Het aantal matches wisselt, maar er zijn gemiddeld 25 tot 30 matches per jaar. 

6.
Klussendienst Stipepunt 
Drylts (IJlst)

vervolg
“Ons motto is:  
‘Met elkaar voor elkaar.’’’ 
 
(Stipepunt Drylts)



De vrijwilligersorganisatie ‘Graach 

Dien’ is ongeveer 20 jaar geleden 

opgericht en is bedoeld voor alle 

mensen in het dorp, ongeacht 

leeftijd of kerkelijke gezindte. 

Het initiatief tot oprichting werd 

genomen door de plaatselijke 

afdelingen van de PCOB en de 

ANBO. 

Waar
Oudega (gemeente Drachten | Smallingerland)

Voor wie 
Alle inwoners van Oudega, ongeacht leeftijd of kerkelijke gezindte.

Door wie 
Vrijwilligers.

Aanpak 
‘Graach Dien’ wordt gecoördineerd door twee vrijwilligsters. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers 
uitgevoerd. Mensen die gebruik willen maken van ‘Graach Dien’ kunnen contact opnemen  met een van de 
coördinatoren. Zij regelen een match tussen aanvrager en vrijwilliger. Soms hoeven zij er niet eens meer tussen 
te komen, omdat mensen het dan onderling zelf gaan regelen! Ook mensen die vrijwilligerswerk willen doen voor 
‘Graach Dien’ kunnen contact opnemen met de coördinatoren. De vrijwilligersgroep bestaat uit ongeveer vijftien 
vrijwilligers. Er wordt twee keer per jaar vergaderd. 

Financiering/investering: 
Diaconieën van de plaatselijke kerken, destijds door PCOB en ANBO ingeschakeld, geven sinds het begin 
ondersteuning bij gemaakte onkosten zoals bijvoorbeeld  huur voor vergaderruimte en zo nu en dan een 
bloemetje voor vrijwilligers bij hun jubilieum of voor de mensen die bezocht worden. Voor kleine klusjes  
wordt geen bijdrage gevraagd. De materiaalkosten moeten wel betaald worden. Voor vervoer wordt € 0,30  
per kilometer gevraagd. Dit wordt rechtstreeks betaald aan de chauffeur.
 
Coördinatie: 
Ria van der Bos en Roelie Reitsma.
 
Beschikbaar materiaal/informatie: 
Er is geen informatie beschikbaar. 

7. Vrijwilligersgroep ‘Graach Dien’



In Kootstertille is in april 2014 het 
Tilster Vangnet gestart. Er wordt 
onderzocht of hulp organiseren 
gewenst is in het dorp en hoe 
dit dan ingevuld zou kunnen 
worden. Het initiatief is ontstaan 
doordat een fysiotherapeut en 
verpleegkundige van de thuiszorg 
in hun werk situaties tegenkomen 
waarin behoefte is aan iemand 
die hulp biedt. Meestal wordt de 
hulp voor elkaar onderling geregeld 
binnen de familie of met buren 
of andere bekenden. Maar wie 
kun je vragen als er geen hulp 
voor handen is? En hoe kom je 
in contact met mensen die wel 
iets willen doen? De vraag is: wat 
kan het Tilster Vangnet daaraan 
toevoegen? Een groep inwoners 
ging aan de slag met de praktische 
invulling van het Tilster Vangnet 
en vroeg daarbij ondersteuning 
aan KEaRN (welzijnsstichting 
Tytsjerksteradiel/Achtkarspelen). 

8.
Waar
Kootstertille. 

Voor wie 
Dorpsbewoners met een hulpvraag.

Door wie 
Vrijwilligers uit het dorp.

Aanpak 
Een groepje vrijwilligers uit het dorp is inmiddels via het Tilster Vangnet oproepbaar om vraag en aanbod bij elkaar  
te brengen. Mensen met een hulpvraag of mensen die vrijwilligerswerk willen doen door hun talenten hiervoor in te  
zetten, kunnen per telefoon of e-mail contact opnemen met het Tilster Vangnet. Er wordt publiciteit voor het Tilster  
Vangnet gemaakt via het kerkblaadje en de dorpskrant. Er zijn visitekaartjes en mond-tot-mondreclame speelt ook  
een rol. 

Wat 
Thuisbezoek voor een praatje, vervoer, klusjes in en om het huis/de tuin, samen wandelen, boodschappen doen en 
huisdieren verzorgen tijdens een weekendje weg of ziekte van het baasje.

Het Tilster Vangnet



Resultaten 
Er wordt gewerkt aan de eerste matches. Op dit moment valt er nog niet 
zoveel te zeggen over de resultaten.

Financiering/investering
Het Tilster Vangnet investeert nu zelf, maar probeert via het Plaatselijk 
Belang en Leefbaarheidsfonds geld te werven. De vrijwilligers van de Initia-
tiefgroep zijn er wekelijks wel een paar uur mee bezig.

Contact 
Telefoon: 06-298 670 92 
E-mail: tilstervangnet@gmail.com

Beschikbaar materiaal/informatie
Er is nog geen materiaal beschikbaar.

vervolg

8.
Het Tilster Vangnet



Ben’r is een groeiend samenwer-
kingsverband in Drachten | 
Smallingerland dat mensen helpt 
om ‘er voor elkaar te zijn’. Ben’r 
brengt de hulpvraag en het aanbod 
op dat gebied bij elkaar. Particu-
lieren, scholen, bedrijven, culturele 
instanties, serviceclubs, vrijwilligers-
organisaties, (sport)verenigingen, 
woningbouwcorporaties en dergelij-
ke én de gemeente zetten hun ener-
gie, creativiteit en hulpvaardigheid 
in ten behoeve van de Ben’r overtui-
ging. De partners zijn onder meer 
Singelland De Venen, MOS, Stichting 
Present, WoonFriesland, Accolade, 
Friesland Lease, Thuiszorg De Friese 
Wouden, de gemeente Drachten | 
Smallingerland en nog meer dan 
50 partners. Voor meer partners zie 
www.bener.nl/ambitie/ben-r-part-
ners.

9.
Waar
Gemeente Drachten | Smallingerland.

Voor wie 
Ben’r is er voor iedereen in de gemeente Drachten | Smallingerland die een vraag heeft of ergens mee zit. 

Door wie 
Ben’r is er ook voor iedereen die iets te bieden heeft. Particulieren, ondernemers, culturele instanties, serviceclubs, 
vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen. Organisaties of instanties die iemand anders kunnen helpen, worden 
uitgenodigd mee te doen.

Aanpak 
Ben’r helpt mensen ‘er voor elkaar te zijn’. Dat doet Ben’r door particulieren, scholen, bedrijven, andere organisaties én 
de gemeente te vragen hun energie, creativiteit en hulpvaardigheid in te zetten.

Mensen die een probleem, een vraag of een wens hebben of hulp nodig hebben en niet weten bij welke organisatie of 
instantie ze moeten zijn, kunnen hulp vragen aan Ben’r.
1. Ze kunnen op vier verschillende manieren hun vraag stellen: telefonisch, per e-mail, naar één van de Ben’r trefpunten  
    gaan of, als iemand de deur niet uit kan, komt Ben’r naar hen toe.
2. Nadat Ben’r een vraag heeft ontvangen, bekijkt Ben’r welke persoon, instantie, of organisatie het beste kan helpen.
3. Ben’r legt daarna de vraag voor bij de persoon, instantie, of organisatie die kan helpen. De aanvrager krijgt binnen  
    twee werkdagen een reactie per e-mail of telefoon.

Wat 
Er wordt een onderverdeling gehanteerd in de volgende categorieën:
gezelschap, hulp in en rond het huis, hulp met zorg, wonen en welzijn, hulp met financiën en andere vragen.

Ben‘r



Resultaten 
• Ruim 300 mensen hebben via Ben’r een vraag gesteld, of een probleem  
   of wens kenbaar gemaakt.
• Meer dan 50 enthousiaste ondernemers, bedrijven, organisaties en instanties  
  werken binnen het netwerk van Ben’r samen. En dat aantal groeit nog steeds!

Financiering/investering
Niets. Iedere partner zet zich kosteloos in voor dit netwerk. Dat betekent niet 
automatisch dat iedere vraag kosteloos kan worden beantwoord. Dat is echter wel het 
streven.

Contact 
Telefoon: (0512) 544 565 
E-mail: info@bener.nl

Beschikbaar materiaal/informatie
Website www.bener.nl

9.
Ben’r

vervolg

“Wij worden enthousiast 
van Ben’r omdat je blij 
wordt van helpen. Het is 
toch prachtig wanneer je je 
kennis en netwerk inzet om 
een ander te helpen. Dat 
geeft een goed gevoel.” 
 
(Partners Ben’r)



Vraagelkaar is een digitaal instru-
ment waarmee familie, vrienden 
en mensen uit de buurt vragen 
met elkaar kunnen delen. Het kan 
daarbij gaan om zowel vraag als 
aanbod. Voor mensen in de buurt 
blijkt dat het gemakkelijker is om 
vragen uit te wisselen als ze elkaar 
eerst een keer hebben ontmoet. 
Daarom organiseert Vraagelkaar, in 
samenwerking met Talant en met 
het Friesland College, in Leeuwar-
den VraagelkaarCafés waar men-
sen uit de Leeuwarder wijk Nijlân, 
ouderen en cliënten van Talant 
welkom zijn. De cursisten van de 
mbo-opleiding Helpende Zorg en 
Welzijn van het Friesland College 
doen ook af en toe klusjes in de 
wijk. Zo kunnen ze praktijkerva-
ring opdoen. Ook in andere Friese 
gemeenten volgt binnenkort een 
lokaal VraagelkaarCafé.

10.
Waar
Heel Fryslân. Vooral in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. 

Voor wie 
Vraagelkaar is voor iedereen. Omdat ieder mens iets te vragen en te bieden heeft. Wat dat is, is afhankelijk van 
leeftijd en situatie. Iemand die zorg nodig heeft, heeft andere vragen dan iemand die een buurtfeest organiseert. 
Bij/voor Vraagelkaar is iedereen gelijk, of je nu kwetsbaar bent of vitaal. 

Door wie 
Inwoners uit Fryslân kunnen zowel vragen uitwisselen als aanbieden om iets voor een ander te betekenen. 

Wat 
Voorbeelden:
• Louwra zit in een rolstoel en wil graag zwemmen. Joke reageert dat ze vanuit de zorg ervaring met zo’n klus  
   heeft en de klus graag wil doen.
• Jantiena wilde graag meer contacten. Ze kwam af op het BreiCafé in Leeuwarden. Tijdens het VraagelkaarCafé  
   kwam ze met meerdere mensen in contact. Ze start nu een eigen breiclubje in het wijkcentrum van Nijlân.
• Verschillende mensen bieden aan ouderen aan om te helpen met klusjes en/of met de computer.

Aanpak 
Via de website www.vraagelkaar.nl kunnen vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. In Leeuwarden is er 
inmiddels een VraagelkaarCafé. Vraagelkaar werkt samen met gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, 
welzijnscentra en dergelijke om vraag en aanbod onder (kwetsbare) mensen te stimuleren. Vraagelkaar heeft een 
implementatiewijzer om vraag en aanbod lokaal te stimuleren. Deelnemers worden getraind en er is een uitgebreid 
communicatieplan om Vraagelkaar uit te rollen. Vraagelkaar won onlangs de zorginnovatieprijs: Betere zorg: mijn 
idee! Met de geldprijs ontwikkelt Vraagelkaar de inspiratieapp die ouderen en mensen met een beperking helpt om 
hun informele netwerk te activeren en vragen te delen.

Resultaten 
Vraagelkaar heeft inmiddels meer dan 1.250 leden en het aantal groeit snel, evenals het aantal verbindingen. Tijdens 
de Cafés zijn er rond de 100 deelnemers: cursisten van de opleiding, cliënten van Talant en inwoners uit de wijk. 

Vraagelkaar



 
Financiering/investering
Vraagelkaar ontvangt subsidie van provincie Fryslân en vraagt een bijdrage van 
deelnemende gemeenten en zorginstellingen. 

Contact 
Telefoon: (0321) 314 803
E-mail: vraag@vraagelkaar.nl 

Janet Turkstra
Telefoon: 06-543 400 37  
E-mail: janet@vraagelkaar.nl

Beschikbaar materiaal/informatie 
• Website: www.vraagelkaar.nl
• Filmpjes op Youtube over Vraagelkaar

10.
Vraagelkaar

vervolg

“Aukje Heinen (82) zit in het 
BreiCafé en heeft al aardig wat 
steken in haar breilapje zitten. 
Ze woont in de Leeuwarder 
wijk Nijlân en kreeg een folder 
van het VraagelkaarCafé door 
de bus. ‘Ik heb gelijk gebeld. 
Op zoiets zit ik al jaren te 
wachten. Voor ons ouderen is 
er bijna niets te doen.”’ 

(Uit ‘VraagelkaarCafé gewoon klet-
sen is al fijn’, door Majelle Hoek, 
Friesch Dagblad 27 maart 2014)



De Facebookpagina ‘Marktplaats 
Easterein’ brengt vraag naar en 
aanbod van (im)materiële zaken 
van inwoners van Easterein bij 
elkaar.  

11.
Waar
Easterein.

Voor/door wie 
Inwoners van Easterein.

Aanpak 
De initiatiefnemer heeft een besloten Facebookpagina aangemaakt. Marktplaats Easterein werkt via het 
Marktplaatsprincipe: mensen kunnen er iets op plaatsen of zoeken. Alleen dorpsbewoners kunnen lid worden van deze 
Facebookpagina. Er kunnen zowel materiële als immateriële dingen worden geplaatst op de pagina. Van de 950 inwoners 
van Easterein, waren na twee maanden al 159 lid! Er is geen wederdienst vereist.

Wat 
Vraag, onder andere:
• wie wil opnamen van een musical maken?
• wie wil helpen met gras maaien?
• wie wil samen met mij een moestuin?
• we hebben een bijennest in een vogelhokje, hoe komen we daar van af?
• we zijn een kaatswant kwijt, die is blijven liggen bij een wedstrijd. Iemand iets gevonden?

Aanbod, onder andere:
• zitverhogers
• piano
• bank
• zak hondenvoer (gratis!)

Het gaat zowel om gratis als betaalde zaken.

Marktplaats Easterein



 
Investering
• Een Facebookpagina aanmaken
• Nieuwe aanmelders accepteren (checken of ze in Easterein wonen en dan  
  accepteren met een klik op de knop)
• Tijdsinvestering: ongeveer 15 minuten per week 

Het kost niet zoveel tijd om de pagina aan te maken en bij te houden:  
zo’n 10 minuten om de pagina aan te maken, mensen uit te nodigen en  
nieuwe gebruikers goed te keuren. Verder onderhoudt het systeem zichzelf.  
Aan deelnemers wordt gevraagd om hun berichtjes zelf te verwijderen op  
het moment dat het aanbod of de vraag niet meer van toepassing is. En dat  
gaat prima (met af en toe een reminder….). 

Contact 
Silvia Hania 
Email: silvia@skylk.nl

11.
Marktplaats Easterein

vervolg

 “Deze groep is voor vraag en aanbod 
van zowel materiële als immateriële 
zaken. Zo bieden mensen op dit moment 
4m² badkamertegels aan, maar worden 
ook oproepjes geplaatst voor hulp. Eén 
van de deelnemers vroeg bijvoorbeeld 
om hulp bij het grasmaaien en binnen 
10 minuten boden zich twee jongeren 
aan om daarbij te helpen! De kracht zit 
hem in de combinatie van het Markt-
plaatsachtige aanbod van en de vraag  
naar hulp. Doordat er items te koop 
worden aangeboden, blijft de groep 
levendig en is het voor een grote groep 
interessant.  
Oproepen voor hulp zijn niet het groot-
ste in aantal, maar staan er ‘gewoon’ 
tussen. Hulp is in dit geval een woord 
dat je breed kunt interpreteren. Van de 
eerder genoemde hulp bij grasmaaien 
tot en met het tijdelijk (uit)lenen van 
artikelen die je niet zo vaak gebruikt.  
Bijvoorbeeld een kinderzwemvest. Zeer 
divers dus.”

(Silvia Hania, initiatiefneemster)



BurenHulpDienst Metslawier

Buurthulpprojecten VWC Middelsee

KKEK

Burenhulpproject Heerenveen

LETS Gorredijk

Klussendienst Stipepunt Drylts

Graach Dien

Tilster Vangnet

Ben’r

Vraagelkaar

Marktplaats Easterein

B           BURENHULP
Waar    Uitvoering             Eerste contact  Financiën

= stad

= platteland

= alleen vrijwilligers

= ondersteuning beroepskracht op afstand

= vrijwilligers en beroepskrachten

= persoonlijk

= digitaal

= gesubsidieerd

= niet gesubsidieerd

* In de wervingsfase wel gesubsidieerd,  

   in de uitvoeringsfase niet meer.

* *



Verschillende vormen van Friese burenhulp in beeld
         najaar  2014

Colofon:

‘Burenhulpwijzer Fryslân’ is een uitgave van Partoer, najaar 2014.

Deze publicatie is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Met dank aan de betrokkenen die hebben meegewerkt om deze publicatie tot stand te brengen. 

Voor deze publicatie zijn foto’s van een aantal opgenomen projecten, maar ook stockfoto’s gebruikt.  
De personen op de foto’s komen niet overeen met de personen uit deze publicatie.

Inventarisatie en samenstelling tekst:
Els Bultsma, Partoer
Els Hiemstra, Partoer

Eindredactie:
Sonja Toonstra, Partoer

Foto omslag: Rients Turkstra tijdens het VraagelkaarCafé.

Opmaak: Jongens van de Jong

Partoer, Fries bureau voor sociaal economische vraagstukken
Postbus 298
8901 BB Leeuwarden
T: (058) 234 85 00
F: (058) 234 85 01
E: info@partoer.nl 
I:  www.partoer.nl


