
 

 

Top 3 

De stemronde is gestart op 19 oktober. Sindsdien is er een duidelijke top drie ontstaan. Op 

nummer één staat Ellie Joosten uit Weert. Zij is genomineerd voor haar uitmuntende werk in 

verzorging en verpleging: ‘’We hebben begrip voor elkaar en respect dat is het belangrijkste, 

elkaar in je waarde laten en als het kan helpen als er iets voorvalt.’’ 

 

Zij wordt op de voet gevolgd door Sylvia uit Etten-Leur, die vooral voor mensen in hun laatste 

levensfase zorgt. ‘’Het belangrijkste aan ons werk vind ik dat je je inleeft in de cliënt: de zorg 

daarvoor staat voorop. Een ieder in zijn waarde laten en samen met de cliënt en eventueel 

familie zorgen dat de zorg naar tevredenheid is. Luisteren en ondersteunen van de cliënt en de 

familie in ons werk is daarbij heel belangrijk“ 

 

Op drie staat op dit moment Nadia Brouwer uit Amsterdam. Nadia is een positieve begeleidster 

en werkt met veel plezier bij een meervoudig beperkt meisje ‘’Het zien opgroeien van haar en 

haar beide zusjes geeft mij veel voldoening. De lieve kusjes, knuffels en tekeningen maken dat 

ik met een grote glimlach weer naar huis fiets.“ 

 

Hulp van het Jaar 

In deze tijden van enorme bezuinigingen is er een positieve kijk op de zorg nodig. De Nationale 

Hulpgids organiseert daarom de Hulp van het Jaar verkiezing, waarin stil wordt gestaan bij alle 

geweldige mensen die anderen écht willen helpen. Hulpen die met plezier en toewijding hun 

werk in de (kinder)opvang, thuiszorg, schoonmaak, begeleiding of verzorging doen en net dat 

beetje extra geven. 

 

Partners 

De Hulp van het Jaar verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door Per Saldo: dé  

belangenvereniging van en voor pgb-houders. Ook LOC is één van onze partners: LOC 

vertegenwoordigt 1.300 cliëntenraden en 600.000 cliënten in zorg en welzijn. Ook CNV Zorg & 

Welzijn zal onze partner zijn tijdens de verkiezing. Als mediapartner zal Dichtbij ons weer 

bijstaan. Dichtbij helpt mensen hun lokale doelen te bereiken en geeft de mogelijkheid tot een 

gesprek over zaken die zij relevant vinden. 

 

Over de Nationale Hulpgids 

Sinds 2003 is de Nationale Hulpgids dé plek waar hulpvragers kinderopvang, thuiszorg, 

schoonmakers en dagopvang kunnen vinden. Oprichter Giesbert Nijhuis kwam op het idee voor 

deze zorgmarktplaats vanuit een eigen behoefte naar een geschikte hulp vanwege zijn hoge 

dwarslaesie. Inmiddels wordt de dagelijkse uitvoering gedaan door een betrokken team. Meer 

dan 50.000 hulpen en hulpvragers hebben elkaar gevonden op www.nationalehulpgids.nl. Op 

een veilige manier met respect voor privacy. Want het gaat om mensen die elkaar willen helpen 

en daar moet je voorzichtig mee omgaan. 

 

 


