
HELPPER - THUISHULP VOOR EN DOOR BUREN 
 
Helpper is een online deeleconomie-platform dat mensen die op zoek zijn naar ondersteuning bij 
ADL-taken (= 'helppies') , verbindt met hulpvaardige mensen (= 'helpper-assistenten’) uit de buurt die 
daar een kleine vergoeding voor ontvangen.  
 
Via Helpper kan je op een betaalbare en flexibele manier op zoek gaan naar een helpper-assistent 
in de buurt. Alle assistenten worden door ons gescreend.  
Ken je iemand uit je naaste omgeving die jou wenst te ondersteunen? Dit kan ook perfect via 
Helpper! 
 

 
 
 
TAKEN  
 

Een helpper-assistent kan ondersteuning 
bieden bij allerlei ADL-taken. Een 
helpper-assistent mag wel geen medische 
taken uitvoeren (vb. een spuitje geven) of 
taken waarvoor een opgeleide 
professional nodig is.  
 
 
               
 
 
 
 
 

 
DEELECONOMIE 
 

Helpper steunt op de wetgeving Onbelast Bijklussen en Deeleconomie die particulieren (onder de 
huidige voorwaarden) onbelast diensten laat leveren aan andere particulieren. Het jaarbedrag dat 
iemand kan bijverdienen via deze wetgeving is €6.340 per jaar (bedrag 2020). Er is geen limiet per 
week/maand. 
 
Statuut helpper-assistent 
Een helpper-assistent is een particulier (“helpper”) die een andere particulier ("helppie") ondersteunt. 
Een helpper-assistent heeft dus noch het statuut van vrijwilliger, noch het statuut van zelfstandige of 
werknemer.  
 
Dankzij de wetgeving deeleconomie kan je zonder zorgen iemand uit je naaste omgeving inschakelen 
als helpper-assistent bij Helpper!  
 
VAPH-ERKENNING 
 

Helpper is een door het VAPH erkende zorgaanbieder. Wij voorzien een overeenkomst en een 
maandelijkse afrekening die je aan je VAPH-dossier kan toevoegen.  
 
REGISTRATIE 
 

Om op een verzekerde en officiële manier samen te werken via Helpper dienen helppie en helpper-
assistent zich te registreren en een profiel aan te maken.  
 
Online 
Je registreert je als helppie via https://my.helpper.be/register. Na registratie kan je op zoek gaan naar 
een of meerdere geschikte helpper-assistent(en) in de buurt en/of samenwerken met je eigen 
helpper-assistent(en). 
 
De online registratie kan je ook toevertrouwen aan een familievriend/vriend die rol van aanvrager 



op zich neemt en zo je helppie profiel beheert. Je profiel kan eveneens beheerd worden door je coach 
(via het Helpper Partnerplatorm).  
 
Offline  
Als je al een eigen helpper-assistent hebt en liever niet digitaal wenst te registreren, kan je voor 
een offline registratie opteren. Helpper verstuurt je dan de nodige documentatie op.  
 
 

PRIJS 
 
Uurvergoeding 
Je bepaalt zelf de uurvergoeding van je helpper-assistent. Die bedraagt min. €7 en max. €15 en 
geldt voor al je helpper-assistent(en). Daarnaast betaal je een werkingskost van €2 per uur aan 
Helpper voor o.a. de verzekering, BTW en financiële transacties.  
 
Domiciliëring 
Alle betalingen verlopen uitsluitend via domiciliëring. Zo verricht je als helppie zo min mogelijk extra 
administratie en verlopen de betalingen op een veilige en vlotte manier. 
 
 
CONTACTGEGEVENS 
 

● E-mail: hello@helpper.be 
● Chatfunctie op de website: https://www.helpper.be/nl/pvb-pab/ 
● Telefoonlijn: dinsdag t/m donderdag van 10u-12u & 14u-16 op 03 361 39 30 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


