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Wat doe je als eerste als je op je werk komt? 

De computer opstarten, ondertussen lekker een kopje koffie pakken uit de bonenautomaat die wij sinds een 

aantal maanden op het werk hebben staan, nieuwe berichten op Intranet bekijken en dan de mail gaan lezen 

en beantwoorden. 

 

Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 

Het mooie aan mijn beroep is, dat je werk hebt dat er voor mijn gevoel werkelijk toe doet. Bij GGNet 

betekent dit vrijwilligers matchen met patiënten die psychisch vaak heel kwetsbaar zijn. Wat voor 

vrijwilligerswerk je bij ons ook doet, het leven van de mensen die het psychisch zwaar hebben, knapt er van 

op! Mensen voelen zich weer meer betrokken bij, en onderdeel van, de maatschappij en dat is belangrijk, net 

als het hebben van een netwerk. 

 

Verder vind ik het fijn dat mijn baan zo afwisselend is, geen dag is hetzelfde. De ene dag schrijf je aan je 

beleidsplan, een andere dag organiseer je een mooi evenement voor je vrijwilligers en weer een andere dag 

heb je de ene bespreking na de andere, met collega’s, vrijwilligers of met andere mensen vanuit je netwerk. 

 

Wanneer dacht je: zo, dat heb ik toch maar even voor elkaar gekregen!? 

Eigenlijk was dat vorig jaar, tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Toen meldden twee leden van de Raad 

van Bestuur zich spontaan aan om te komen en de vrijwilligers toe te spreken. De vrijwilligers stelden dit erg 

op prijs en voor mij betekende het dat GGNet haar vrijwilligers ook echt ziet en belangrijk vindt. Dat doen de 

vrijwilligers uiteraard voornamelijk zelf, gewoon door wat ze allemaal doen, maar blijkbaar lukt het mij toch 

ook om zichtbaar te maken hoeveel vrijwillige inzet er binnen GGNet is. Het maakt het werk een heel stuk 

fijner en gemakkelijker als je weet dat je vrijwilligers gezien worden en dat er ook vanuit de afdelingen goed 

met ze gecommuniceerd wordt.  

Eigenlijk ben ik iemand die graag een beetje achter de schermen werkt en natuurlijk gaat er ook wel eens 

iets mis, maar hierbij dacht ik: top!! 

 

Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 

Het is waarschijnlijk niet een heel verrassend antwoord, maar mijn grootste uitdagen op dit moment zijn de 

gevolgen/consequenties van COVID-19 . Tot nu toe hebben de vrijwilligers allerlei leuke alternatieve 

activiteiten opgepakt en toen ze weer voorzichtig terug mochten komen, kwamen ze, op een hele enkeling 

na, ook allemaal weer. Nu dient de tweede golf zich aan en zijn er binnen GGNet weer enkele besmettingen. 

 



En helaas merk ik dat er vrijwilligers zijn die zich in deze fase gaan afmelden. Heel begrijpelijk: vaak zijn ze 

op leeftijd of vallen ze onder de risicogroep. En het einde van de crisis is nog niet in zicht. 

Voor mij is het echt een uitdaging om te kijken hoe ik hier goed mee om kan gaan. De gezondheid van zowel 

vrijwilligers als patiënten staat natuurlijk voorop. En ook wil ik graag bekijken hoe ik de vrijwilligers toch ook 

zo veel mogelijk kan behouden. 

 

Hoe blijf je in verbinding met je collega coördinatoren in en/of buiten je organisatie? 

Binnen GGNet ben ik de enige coördinator vrijwilligerswerk. Dus het hebben van contact met collega-

coördinatoren is voor mij heel belangrijk. Ik ben lid van twee regionale netwerken: het Platform coördinatoren 

vrijwilligerswerk in Apeldoorn en de netwerkgroep uit Warnsveld/Zutphen e.o.  

Deze laatste groep heb ik mede helpen opzetten, toen mijn werkterrein uitgebreid werd met een aantal 

locaties, o.a. in Warnsveld en Doetinchem. Het netwerk wat daar voorheen bestond, was niet actief meer en 

omdat ik in die omgeving niet bekend was, leek het me heel fijn dat hier ook een netwerk kwam. En ik moet 

zeggen dat ik er veel aan heb, altijd fijn om even met iemand uit het netwerk te overleggen en een aantal 

keer per jaar komen we samen. Nu vooral via Zoom. 

 

Ook ben ik lid van AGORA. Heel fijn dat er een beroepsvereniging is voor coördinatoren vrijwilligerswerk. Ik 

vind de bijeenkomsten die zij organiseren een toevoeging en erkenning aan het beroep en zij hebben mij 

bijvoorbeeld ook erg geholpen bij het opzetten van het netwerk in Zutphen. Via hen ben ik ook op het pad 

gekomen van de opleiding Innovatief Vrijwilligersmanagement. Dat was alweer in 2012, maar ik heb daar 

toen veel aan gehad.  

 

Wat je verder nog kwijt wilt (één of twee zinnen). 

Het is een prachtig beroep. Ik wens alle collega’s heel veel sterkte toe in deze rare tijd. Blijf gezond. 

 

 


