
 

 

 

 

 

Aan de tafel met NOV, Movisie en VWS!  
 

Net als 12 anderen heb ik enthousiast gereageerd op de oproep om vanuit AGORA aan te sluiten bij 

het gesprek met NOV, Movisie en VWS op 14 augustus 2019. Wat een fantastische kans om over het 

stimuleren van vrijwilligerswerk binnen de verpleeghuissector mee te praten en tevens de functie 

van coördinator vrijwilligerswerk in de picture te zetten. Mede door een goede voorbereiding en 

voorbespreking met voorzitter Annemieke hebben we het gevoel dat we er toe doen als 

beroepsgroep en serieus genomen worden.  

 

Vrijwilligerswerk is maatwerk en het coördineren daarvan is een vak. Het is een uitdaging om iedere 

keer weer de talenten en wensen van vrijwilligers boven tafel te krijgen en deze goed de matchen 

met de vragen en mogelijkheden binnen de organisatie(s). De landelijke campagne om iets te 

betekenen voor eenzame ouderen werpt bij ons zijn vruchten af, maar de aspirant vrijwilliger heeft 

vaak geen of goed beeld van het verpleeghuis. De ouderenzorg heeft een stoffig imago, dus is er 

werk aan de winkel (wellicht dat VWS hierin iets kan betekenen).  

 

Voor ons als coördinatoren is het een uitdaging om nieuwe wegen te zoeken om vrijwilligers te 

bereiken.  Naast een uitnodigende organisatie zijn, verdient de begeleiding van vrijwilligers de nodige 

aandacht. Als coördinator kun je aan de ene kant vrijwilligers binnenhalen, maar zonder een goede 

begeleiding loopt men aan de andere kant net zo hard de organisatie weer uit. En juist in die 

begeleiding gaat veel tijd zitten. Zo is het vreemd dat het toenemende aantal re-integratiebureaus en 

coaching bureaus dik betaald worden terwijl o.a. de verpleeghuizen het werk doen.   

Ook was er ruimte om kansen te benoemen; jongeren via school kennis laten maken met het 

verpleeghuis, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten coachen en opleidingskansen 

bieden, werkloze 55/60+ers de gelegenheid geven om vrijwilligerswerk te doen i.p.v. 

sollicitatieplicht, bij bedrijven en organisaties het vrijwilligerswerk in werktijd stimuleren, coaching 

van allochtone vrijwilligers (door capabele en betaalde allochtonen) die mogelijk in de toekomst 

kunnen doorgroeien naar een opleiding en baan in de zorg. 

 

Enfin ,zo zijn er talrijke onderwerpen aan de orde geweest waarin we ons gesteund voelde door 

Movisie en het NOV. VWS gaat zich hier de komende tijd over buigen. We wachten het geduldig af en 

AGORA zal ons op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 

Met een tevreden gevoel ben ik in de trein naar Nijmegen gestapt, nadat ik Annemiek hartelijk heb 

bedankt voor deze mooie kans. Als lid van de beroepsvereniging draag ik op deze manier graag mijn 

steentje bij en zie uit naar het vervolg. Want dat we als lid er toe doen is mij wel duidelijk geworden. 

 

Marian Zweers; vrijwilligers coördinator bij St. De Waalboog in Nijmegen. 


