
 
Geacht raadslid, 
 
Het is waarschijnlijk aan uw aandacht ontsnapt, maar een belangrijke vrijwilligersdienst staat op het 
punt uit Woerden te verdwijnen. Wij zijn Graag Gedaan en wij helpen mensen met een klein netwerk 
en een kleine portemonnee bij klusjes in en om het huis. Onze deelnemers bestaan uit ouderen, 
mensen met een kwetsbaarheid en de laatste tijd ook statushouders. Veel hulpvragers worden 
tegenwoordig aangemeld door WoerdenWijzer of hulpverleningsinstanties. Wij kunnen helpen met 
tuinonderhoud, pc-hulp, licht administratieve ondersteuning en kleine onderhoudsklussen.  Klussen 
die te klein zijn voor de vakman, maar die wel moeten gebeuren.  Deze diensten zijn essentieel om 
inwoners te helpen hun eigen regie te gaan of te blijven voeren en soms ook om mantelzorgers te 
ontlasten. Wij zijn de enige vrijwilligersdienst die deze praktische hulp aanbiedt in Woerden. 
 
Graag Gedaan wordt opgeheven omdat de gemeente heeft besloten dat wij niet meer onder Hart 
voor Woerden mogen vallen. De reden daarvan is dat er aangescherpte doelstellingen zijn 
geformuleerd t.a.v. Hart voor Woerden. 
Namens Hart voor Woerden heeft [naam] onderzocht of Graag Gedaan bij een andere organisatie 
ondergebracht kon worden, maar dat is helaas niet gelukt.   
 
Volgens een brief van het bestuur  van Hart van Woerden kunnen onze hulpvragers onafhankelijke 
cliëntondersteuning krijgen of  via WoerdenWijzer ondersteund worden teneinde hun kleine klusjes 
gedaan te krijgen. Klinkt allemaal mooi, maar wie gaat die klusjes doen? Wij niet, want wij worden 
afgehecht en opgeheven. 
Een andere mogelijkheid zou lopen via Woerdenvoorelkaar, een website waar de hulpvrager de 
hulpvraag op kan zetten. Daarvoor moet er wel eerst een account worden aangemaakt en dat gaat 
de meeste van onze hulpvragers echt niet lukken. 
Als er  iemand reageert dan is het voor de hulpvrager een risico om een volstrekt onbekende in huis 
te halen. We kennen allemaal de verhalen van, met name, kwetsbare mensen die in de problemen 
zijn geraakt door mensen die met valse voorwendselen aanbellen. 
 
De laatste 2 jaren, waren wij de facto inactief i.v.m. de uitbraak van corona. Evengoed hebben zo’n 
230 unieke hulpvragers een beroep op ons gedaan dit resulteerde in 385 koppelingen. In deze cijfers 
zitten niet de koppelingen verwerkt van GG-vrijwilligers die boodschappen hebben gedaan ten tijde 
van de eerste en tweede coronagolf en soms nog steeds doen. In 2018 hadden wij 519 koppelingen 
en in 2019 waren dat er 569.  Wij zijn natuurlijk niet zo groot als bijvoorbeeld Thuishuis of Present, 
maar wij vullen gaten die andere organisaties niet kunnen vullen. 
De hulpvragers en vrijwilligers van Graag Gedaan zouden u zeer erkentelijk zijn als u deze heilloze 
exercitie een halt toe roept. Wij horen graag uw mening hierover. U kunt contact met ons opnemen 
via de mail: [naam]@kpnmail.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[naam] en [naam] 
vrijwilligerscoördinatoren Graag Gedaan. 
 
 


