
 

 

Beste vrienden, 

Naar aanleiding van de vorige E-zine rond het thema leefbaarheid, organiseren we hierrond 
een Webinar. In deze E-zine wensen wij even stil te staan bij sommige ‘Helpende Handjes’ 
op het deelplatform, namelijk welke meerwaarde bijklussen met zich kan meebrengen.  

 

Save the date 
Dinsdag 8 Juni van 19u30 tot 20u30 organiseren we een Webinar rond het thema 
Leefbaarheid/ leefbare dorpen. 

Enerzijds zullen 2 gastsprekers van de Korte Keten (voeding) vanuit hun invalshoek dit 
thema benaderen. Zo zal Ilse Maheur - oprichtster van tuinbouwbedrijf ’t Groen(te)blaadje te 
Ronse, verantwoordelijke voor de Buurderij Ronse en Maarkedal alsook  de drijvende kracht 
achter de boerenmarkt van Oudenaarde - haar passie aan ons overbrengen.  Anderzijds zullen 
coördinatoren van 2 platformen van deeleconomie de link leggen tussen hun deelplatform 
en het thema leefbare dorpen. Wij als organisator van de Webinar lichten uiteraard de 
meerwaarde van het deelplatform Helpende Handjes toe in functie van leefbare dorpen. De 
Webinar wordt afgesloten met een ‘digitaal ronde tafelgesprek’ waarbij dialoog tussen de 
sprekers en de deelnemers centraal staat! 

Interesse? Hierbij de link naar het inschrijvingsformulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKVOKZbgb8msznh4dvi2_pvixclW7iWN_cXOvcBYs9q
ljmg/viewform?usp=sf_link 

 

(re)activering en nuttige tijdsbesteding 
 

Dat deelplatformen zoals 
Helpende Handjes de 
leefbaarheid in een buurt ten 
goede komen, staat als een paal 
boven water! Anderzijds bieden 
dergelijk deelplatformen ook een 
meerwaarde op een ander vlak: 
(re)activering en nuttige 
tijdsbesteding voor sommige 
aanbieders van diensten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKVOKZbgb8msznh4dvi2_pvixclW7iWN_cXOvcBYs9qljmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeKVOKZbgb8msznh4dvi2_pvixclW7iWN_cXOvcBYs9qljmg/viewform?usp=sf_link
http://helpendehandjes.net/


Je werk verliezen, met pensioen gaan, geen aansluiting vinden op de reguliere 
arbeidsmarkt,… kunnen ervoor zorgen dat je in een zwart gat valt. Door de overheid 
erkende deelplatformen – waaronder Helpende Handjes – hebben als voordeel dat je op 
een legale manier kan bijverdienen en hier minimaal wordt op belast (10,7%). De 
administratie na een klusje is beperkt (ingave van jouw inkomsten op het deelplatform), de 
voldoening die je haalt uit iemand te hebben geholpen en iets te hebben gedaan wat je 
graag doet (want je kiest zélf wat je wilt doen) des te groter! 

 

 

Meer weten 
Vind alle info over Helpende Handjes op onze website: 
https://helpendehandjes.net 

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/helpendehandjes.net  

 

Disclaimer 
Stuur dit bericht gerust door aan vrienden en bekenden. 

Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, laat het weten aan 
info@helpendehandjes.net  
 

Helpende Handjes is een initiatief van Steunpunt Welzijn vzw met steun van LEADER Vlaamse 
Ardennen. 
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