IK ONTVANG EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING
Ik wil helpper worden! Wat moet ik nu doen?
Het is belangrijk om de toestemming van je adviserend geneesheer te krijgen. Zo ben je
zeker dat je het recht op je bestaande uitkering of een gedeelte ervan niet verliest.
Als de adviserend geneesheer akkoord is ontvang je een formulier dat aangeeft hoeveel uur
per week en voor welke periode je als helpper anderen kan ondersteunen.

Hoe leg ik uit wat Helpper is?
Helpper is een online ontmoetingsplaats die een betaalbare, kwalitatieve en flexibele
oplossing biedt voor iedereen die hulp kan gebruiken in het uitvoeren van niet-medische
dagdagelijkse taken zoals kleine klusjes, koken, gaan wandelen of winkelen, algemene
assistentie, gezelschap houden, etc. Je kan als helpper ouderen, chronisch zieken, personen
met een beperking en drukbezette ouders ondersteunen. Concreet verbindt Helpper de
hulpzoekenden (helppies) met hulpvaardige buurtbewoners (helppers) die iets willen
bijverdienen.
Belangrijk! Jij bent als helpper g
 een werknemer van Helpper NV en ook geen vrijwilliger.
Helpper NV is immers geen vrijwilligersorganisatie en kan dan ook geen bestaande
formulieren in die zin invullen.
Als helpper ondersteun je als particulier een andere particulier. Als erkend deeleconomieplatform steunt Helpper NV daarvoor op de Bijklus- Deeleconomie wetgeving die aan
particulieren de kans geeft om onbelast diensten uit te voeren voor andere particulieren,
met een maximum van €6.340 per jaar. Meer informatie over deze wetgeving kan je hier
vinden: h ttps://bijklussen.be/nl/deeleconomie.html

Mocht je nog vragen hebben aarzel dan niet ons te contacteren via
het chatvenster op de Helpper website of via hello@helpper.be

IK ONTVANG EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING
Ik wil helpper worden! Wat moet ik nu doen?
Het is belangrijk om de toestemming te krijgen van de instantie die je uitkering uitbetaalt
(RVA, hulpkas, vakbond,...). Zo ben je zeker dat je het recht op je bestaande uitkering of een
gedeelte ervan niet verliest. Maak dus een afspraak bij… om toestemming aan te vragen.
Neem dit document gerust mee!

Hoe leg ik uit wat Helpper is?
Helpper is een online ontmoetingsplaats die een betaalbare, kwalitatieve en flexibele
oplossing biedt voor iedereen die hulp kan gebruiken in het uitvoeren van niet-medische
dagdagelijkse taken zoals kleine klusjes, koken, gaan wandelen of winkelen, algemene
assistentie, gezelschap houden, etc. Je kan als helpper ouderen, chronisch zieken, personen
met een beperking en drukbezette ouders ondersteunen. Concreet verbindt Helpper de
hulpzoekenden (helppies) met hulpvaardige buurtbewoners (helppers) die iets willen
bijverdienen.
Belangrijk! Jij bent als helpper g
 een werknemer van Helpper NV en ook geen vrijwilliger.
Helpper NV is immers geen vrijwilligersorganisatie en kan dan ook geen bestaande
formulieren in die zin invullen.
Als helpper ondersteun je als particulier een andere particulier. Als erkend deeleconomieplatform steunt Helpper NV daarvoor op de Bijklus- Deeleconomie wetgeving die aan
particulieren de kans geeft om onbelast diensten uit te voeren voor andere particulieren,
met een maximum van €6.340 per jaar. Meer informatie over deze wetgeving kan je hier
vinden: h ttps://bijklussen.be/nl/deeleconomie.html

Mocht je nog vragen hebben aarzel dan niet ons te contacteren via
het chatvenster op de Helpper website of via hello@helpper.be

IK ONTVANG EEN UITKERING IN HET KADER VAN
TIJDSKREDIET, LOOPBAANONDERBREKING,
THEMATISCHE VERLOVEN,...
Ik wil helpper worden! Wat moet ik nu doen?
Het is belangrijk om de toestemming of de geldende regels van de instantie die je uitkering
uitbetaalt (RVA, hulpkas, vakbond,...) te krijgen. Zo ben je zeker dat je het recht op je
bestaande uitkering of een gedeelte ervan niet verliest.

Hoe leg ik uit wat Helpper is?
Helpper is een online ontmoetingsplaats die een betaalbare, kwalitatieve en flexibele
oplossing biedt voor iedereen die hulp kan gebruiken in het uitvoeren van niet-medische
dagdagelijkse taken zoals kleine klusjes, koken, gaan wandelen of winkelen, algemene
assistentie, gezelschap houden, etc. Je kan als helpper ouderen, chronisch zieken, personen
met een beperking en drukbezette ouders ondersteunen. Concreet verbindt Helpper de
hulpzoekenden (helppies) met hulpvaardige buurtbewoners (helppers) die iets willen
bijverdienen.
Belangrijk! Jij bent als helpper g
 een werknemer van Helpper NV en ook geen vrijwilliger.
Helpper NV is immers geen vrijwilligersorganisatie en kan dan ook geen bestaande
formulieren in die zin invullen.
Als helpper ondersteun je als particulier een andere particulier. Als erkend deeleconomieplatform steunt Helpper NV daarvoor op de Bijklus- Deeleconomie wetgeving die aan
particulieren de kans geeft om onbelast diensten uit te voeren voor andere particulieren,
met een maximum van €6.340 per jaar. Meer informatie over deze wetgeving kan je hier
vinden: h ttps://bijklussen.be/nl/deeleconomie.html

Mocht je nog vragen hebben aarzel dan niet ons te contacteren via
het chatvenster op de Helpper website of via hello@helpper.be

