
Key Support is een nieuwe vorm van ondersteuning in Leiden

voor mensen die de greep op hun leven zijn kwijt geraakt. 

Nadat de crisisopvang en de hulpverlening hun werk hebben 

gedaan kan een vrijwilliger van Key Support u helpen om 

weer op eigen benen te staan! 

De hulpverleners hebben u geholpen om uw leven weer op orde 

te krijgen. De professionele begeleiding komt nu tot een eind, 

maar u kunt vast nog wat steun gebruiken. Het is een hele 

uitdaging om uw leven op orde te houden en op eigen kracht 

verder te gaan! Om er zeker van te zijn dat dit gaat lukken, koppelt 

Key Support u aan een vrijwilliger die hierbij graag wil helpen. 

Ondersteuning aan huis is de sleutel

Key Support:



Als u na een periode van professionele hulpverlening weer zelf verder gaat, is dat 

zeker niet eenvoudig. Er komt van alles op u af. Het bijhouden van de administratie, 

de huishouding, het opvoeden van de kinderen, je thuis voelen in je wijk of 

het aanbrengen van structuur in de dag kunnen lastige klussen zijn. 

Een vrijwilliger van Key Support kan u helpen dit allemaal in goede banen te leiden! 

Als u zich in de situatie bevindt dat u deze hulp goed kunt gebruiken komt u 

mogelijk voor Key Support in aanmerking. Uw hulpverlener zal hierover met u 

in gesprek gaan. 

Tijdens het gesprek kunt u zich aanmelden bij Key Support. Nadat u zich aanmeldt 

zal een medewerker van Key Support contact met u opnemen en een informatie-

gesprek inplannen. Wanneer u enthousiast bent gaan wij op zoek naar een 

Key Support vrijwilliger die bij u past. Wij organiseren daarna een kennismakings-

gesprek met de vrijwilliger. Pas als het klikt, gaan jullie samen aan de slag!

De Key Support vrijwilliger komt een jaar lang eens in de 14 dagen bij u thuis. 

In deze tijd pakt u samen de dingen aan waar u moeite mee heeft. De Key Support 

vrijwilliger zal u helpen zoveel mogelijk zelf te doen. Zo krijgt u steeds meer de regie 

over uw eigen leven en leert u weer op eigen benen te staan! 

Key Support is een samenwerkingsproject van De Binnenvest, Rosa Manus 

en Kwadraad.

 keysupport@debinnenvest.nl


