
Een kijkje in de vrijwilligerskeuken van: 

Simone Beerthuis (37 jaar) coördinator vrijwilligerswerk Gelre ziekenhuizen. Simone coördineert het 

vrijwilligerswerk van twee ziekenhuizen hier zijn 350 vrijwilligers actief.  

 

Verantwoord vrijwilligerswerk 

Voor het inzetten van vrijwilligers werkt Simone met een projectbeschrijving met hierin verwerkt een  

duidelijke  taakomschrijving In de projectbeschrijving wordt het project beschreven waarop de 

vrijwilliger wordt ingezet. Hierin  staat ook welke medewerker verantwoordelijk is voor dit project. 

Ook wordt er een omschrijving gegeven van de gehanteerde werkwijze. In de  projectbeschrijving 

staat vermeld welke competenties verlangd worden voor de uitvoering van de taak.  De 

taakomschrijving beschrijft helder wat de taak voor de vrijwilliger inhoudt. Daarbij wordt ook 

aangegeven wat de grenzen zijn binnen deze taak. Simone informeert de medewerkers over de 

grenzen aan de inzet van de vrijwilliger. Het komt regelmatig voor  dat een goed ingewerkte 

vrijwilliger  door medewerkers zelfstandig worden ingezet.  Dit is niet altijd de bedoeling. Het laten 

samenwerken van vrijwilligers en beroepskrachten leidt dikwijls tot de nodige discussies.  Het is goed 

deze discussies aan te gaan, want zij zorgen mede voor helderheid.  

Een stelling met betrekking tot een grens aan het vrijwilligerswerk in het ziekenhuis: Als de taak 

door familieleden uitgevoerd kan worden, dan mag een vrijwilliger deze taak ook zelfstandig 

uitvoeren. Dit gaat vooral om het helpen met eten en  drinken 

Als eenmaal de projectbeschrijvingen compleet zijn,  dan is het niet veel werk om deze bij te houden. 

Het voor de eerste keer beschrijven van alle vrijwilligers taken is een flinke  klus.  

Vrijwilligers die zich niet aan de gemaakte afspraken houden worden hierop aangesproken. Maar het 

komt wel voor dat vrijwilligers  voortgaan op de wijze waarop zij iets gewend zijn. Dit kan leiden tot 

betutteling van de patiënten, of zelfs het overnemen van taken die patiënten juist geacht worden zelf 

te doen.. Het is de bedoeling dat de patiënt alleen ondersteuning krijgt bij taken die hij/zij niet meer 

zelfstandig kan doen( dit geldt voor sommige projecten). Vrijwilligers worden ter ondersteuning in 

gezet. Wees als coördinator vooral duidelijk . Geef goed de grenzen aan en zorg er voor dat een 

vrijwilliger nee durft te zeggen wanneer een medewerker deze vrijwilliger verkeerd wil inzetten. Als 

medewerkers regelmatig grenzen overschrijden dan ligt hier een taak van de coördinator namelijk dit 

bespreken met de desbetreffende medewerker, of met het hoofd van de afdeling.  



Kwaliteit 

Simone heeft het afgelopen jaar een tevredenheidonderzoek gedaan onder de vrijwilligers in het 

ziekenhuis. Dit onderzoek heeft zij opgezet met informatie van MOVISIE en in samenwerking met de 

marketing afdeling van het ziekenhuis. Uit dit onderzoek kon zij veel informatie halen over de 

beleving van het vrijwilligerswerk door de vrijwilligers.  

Simone heeft regelmatig overleg met de afdelingen over vrijwilligerswerk en zij heeft overleg met de 

kwaliteitsmedewerker over dit onderwerp. Wat heel belangrijk is, is werken met een goed en actueel 

beleidsplan. Dit geeft namelijk duidelijk richting aan de inzet van vrijwilligers . Het geeft grenzen aan 

en toetsingscriteria. Als vervolg op het onderzoek onder de vrijwilligers wil zij ook nog graag een 

onderzoek doen onder patiënten en medewerkers naar het onderwerp vrijwilligerswerk.  

Patiënten zijn over het algemeen zeer tevreden over de inzet van de vrijwilligers in het ziekenhuis. Zij 

zeggen dit rechtstreeks tegen de vrijwilligers. Een aantal patiënten melden zich na opname zelf aan 

als vrijwilliger. Men heeft dan gezien en ervaren wat een vrijwilliger betekent voor een patiënt en zijn 

geïnspireerd om zich zelf als vrijwilliger in te zetten.  

Welke competentie vindt Simone belangrijk voor een vrijwilliger. Competenties als 

inlevingsvermogen, bescheidenheid en goede contactuele eigenschappen zijn voor een vrijwilliger in 

een ziekenhuis erg belangrijk.  

Verscheidenheid aan vrijwilligers 

Binnen het ziekenhuis wil Simone graag gelijkheid onder de vrijwilligers.  Of je nu komt als een MAS 

vrijwilliger, een re-integratie vrijwilliger, of anderszins dat maakt niet uit; je bent vrijwilliger in het 

ziekenhuis. De groep vrijwilligers die al actief is moet wel open staan voor nieuwe vrijwilligers. Soms 

geeft dit wel eens problemen, dan zoekt Simone andere mogelijkheden want zij vindt het belangrijk 

dat iedere vrijwilliger het naar zijn/haar zin heeft. Echter de vrijwilligers bepalen niet wie er wel of 

niet welkom is. Dat is een taak van de coördinator.  

Simone steekt veel tijd in de begeleiding van vrijwilligers. Het is echter moeilijk om  naar het 

management helder te maken hoeveel uur zij inzet op de begeleiding. Voor vrijwilligers die zij 

begeleidt vanuit re-integratie trajecten hanteert ze lijsten waarop zij bijhoudt hoeveel tijd ze  bezig is 

met de begeleiding. Voor de overige vrijwilligers gebruikt zij deze niet. Als daarvoor een goed 

systeem voor handen zou zijn, dan  zou zij deze graag willen gebruiken. Als je, je vak goed wilt 

uitvoeren dan heb je voldoende tijd nodig , maar meten is weten in dit geval. Binnen het ziekenhuis 

kent men geen leeftijdsgrens voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Als vrijwilligers hun taak niet 

meer kunnen uitvoeren door minder vitaliteit dan gaat Simone met hen in gesprek. Als er 

mogelijkheden zijn om deze vrijwilliger op een andere wijze in te zetten dan stelt zij dit voor in het 

gesprek. Is dit niet mogelijk dan zal zij het contract beëindigen. Dit zijn over het algemeen pijnlijke 

gesprekken. Dat vraagt nogal wat tact van de coördinator.  

Er zijn op dit moment nog maar weinig MAS vrijwilligers actief in het ziekenhuis. Het is moeilijk om 

passende werkzaamheden te vinden voor deze groep.  



 

 

 

Vrijwilligers en beroepskrachten 

Er zijn in het ziekenhuis een aantal projecten waarbij vrijwilligers en beroepskrachten intensief 

samenwerken. Dit zijn de dagbehandeling en de poli voor geriatrie. Op beide projecten verloopt deze 

samenwerking heel positief. De afdelingshoofden gaan goed om met vrijwilligers   en met 

medewerkers. . De grenzen van het vrijwilligerswerk staan beschreven in de project omschrijving . De 

coördinator moet er op toezien dat deze grenzen worden bewaakt.  

De medewerkers op de werkvloer hebben geen aparte beschrijving over het aansturen van 

vrijwilligers in hun functiebeschrijving. Wel gaat Simone er van uit dat zij vrijwilligers kunnen 

aansturen. omdat medewerkers ook stagiaires aansturen. Als er bij Simone signalen binnen komen 

dat het begeleiden niet zo goed gaat dan gaat zij in gesprek met deze medewerkers en geeft tips en 

handreikingen ter verbetering.  

 

 

Vrijwilligersbeleid 

Coördinatoren zijn op zoek naar de balans tussen het aantal vrijwilligers en het aantal uren nodig 

voor de coördinatie . Als hier een uitspraak over komt, of als iemand hier een richtlijn in heeft dan 

zou zij dit graag horen. Haar beleid is toe aan een up date en dat moet komend jaar gebeuren. 

Simone staat alleen als coördinator . Zij toetst het beleid bij haar leidinggevende ,  als er een 

kwaliteitsmedewerker beschikbaar is dan toetst zij het beleid ook met deze persoon. Het beleid dat 

er nu staat wordt eigenlijk nooit bekritiseerd. Er is ook geen vraag naar het beleid vanuit de 

medewerkers.  

De adressen van de vrijwilligers staan in een Excel bestand en in het HR Acces bestand dit laatste is 

het systeem dat P en O gebruikt en Simone  zou de administratie daar graag willen onderbrengen.  Ze 

is tot nog toe wel tevreden over haar administratie systeem.  

 

 

Vrijwilligerswerk in de toekomst 



Vrijwilligerswerk in het ziekenhuis is redelijk stabiel. Er komen af en toe nieuwe taken bij. Sommige 

taken kunnen vrijwilligers goed zelfstandig uitvoeren, andere taken moeten onder 

verantwoordelijkheid van een beroepskracht.  

Het ziekenhuis krijgt geen wijkfunctie zoals in de ouderen zorg nu aan de orde is. De verwachting is 

daarom ook dat  het vrijwilligerswerk niet veel van karakter  zal veranderen.  

Simone heeft overleg met de regiogroep en met collega ziekenhuizen . Zij vindt het wel prettig om 

collega’s te ontmoeten.  

 

Wat misschien ooit nog wel eens kan gebeuren is dat vrijwilligers vanuit het ziekenhuis een tak 

krijgen in de nazorg en dan vanuit die taak bij de ex patiënten op bezoek zullen gaan. Dit is nu nog 

niet aan de orde maar dat zou een taak kunnen zijn die er wellicht in de toekomst bij komt.  

Simone geeft aan dat zij tevreden is over haar functie en dat vrijwilligers zeer gewaardeerd worden 

Het vrijwilligerswerk speelt een prominente rol binnen het ziekenhuis.   

 


