
 

 
De aftrap van een nieuw netwerk in Dordrecht  
 

 

Netwerk coördinatoren  

vrijwilligerswerk Zorg & Welzijn is 

van start gegaan in Dordrecht  

“Vele kleine ideeën kunnen één mooi 

initiatief worden”. Deze uitspraak 

komt van één van de deelnemers van 

de startbijeenkomst van een Zorg- en 

Welzijnsnetwerk in Dordrecht. Een 

uitspraak die enthousiast werd 

onthaald door de overige deelnemers van het netwerk, allemaal coördinatoren vrijwilligerswerk 

bij een zorginstelling in de stad. Tijdens deze bijeenkomst was er maar één agendapunt: heeft 

het nut een netwerk op te richten van coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en 

welzijnssector? Het antwoord was volmondig ‘Ja!’. 

 

De bijeenkomst was georganiseerd door INZET078!, het centrum voor vrijwillige inzet in Dordrecht, in 

samenwerking met AGORA. INZET078!  is een nieuwe organisatie in Dordrecht die zich vooral richt 

op het adviseren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Eén van de middelen die daarbij 

worden ingezet zijn netwerkbijeenkomsten. “Van elkaar leren, het uitwisselen van kennis en ervaring 

is daarbij het belangrijkste doel,” vertelt Caroline van der Mijle van INZET078!. “Coördinator 

vrijwilligerswerk” kan soms een eenzaam beroep zijn; elkaar ontmoeten, lekker kunnen lachen om 

herkenbare situaties, herkenning en erkenning vinden bij elkaar is dan heel belangrijk.” 

 

Toen Gepke Keizer van AGORA haar benaderde met de vraag of ze een nieuw zorgnetwerk wilde 

starten, hoefde ze dan ook niet lang na te denken. Caroline: “We zijn begonnen met alle coördinatoren 

vrijwilligerswerk bij zorginstellingen persoonlijk te benaderen. Tijdens deze telefoongesprekken 

werden we echt bevestigd dat er een grote behoefte is aan onderling contact en kennisuitwisseling. 

”Toch waren er ook kritische geluiden en twijfels”, vertelt Caroline: “Sommigen waren bang dat het 

een zoveelste overleg zou worden waar ‘toch niks uitkomt’. Anderen vreesden een te grote kloof 

tussen Zorg en Welzijn, of tussen betaalde en onbetaalde coördinatoren of tussen verschillende  

doelgroepen, bijvoorbeeld zorg voor kinderen versus ouderen. 

 

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we daarom middels een ‘painstorm’ en brainstorm een analyse 

gemaakt. Feitelijk een SWOT analyse waarbij sterktes en zwaktes van de afzonderlijke organisaties 

en kansen en risico’s van een gezamenlijk netwerk tegen elkaar werden afgewogen. De uitkomsten 

van deze analyse staan op de agenda voor de volgende bijeenkomst. Maar Caroline wil wel alvast 

een tipje van de sluier oplichten: “De weegschaal slaat duidelijk door naar de vele kansen die een 

netwerk biedt. We gaan daarom zeker door!” 

 

Deelnemende organisaties    

• Aafje Thuiszorg 

• Albert Schweitzer ziekenhuis 

• Jong GGZmet het project MIM (Moeders Informeren Moeders) 

• PZC Dordrecht (Verpleeghuiszorg, revalidatie) 

• De Hoop GGZ (verslavingszorg) 

• De Merwelanden (woon-zorg instelling voor ouderen) 

• Gemiva (Gehandicaptenzorg) 

• Het Parkhuis (Verpleeghuiszorg) 



 

• Het Spectrum (Verpleeghuiszorg) 

• Humanitas Home start (opvoedhulp) 

• Jong GGZ (o.m. consultatiebureau, zorg voor kinderen en jeugd) 

• Leger des Heils Zorg centrum  

• MeeVivenz Mantelzorg 

• Mentorschap Midden Nederland 

• Syndion (gehandicaptenzorg) 

• Yullius (GGZ) 

 


