
 

En wie ben jij dan? Judith Schuitert! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

Met een kopje thee in de hand, mijn tas(sen) nog om de schouder, begroet ik mijn collega’s met wie ik 

het kantoor deel. Op de werktelefoon heb ik dan al een blik geworpen op de ingekomen e-mails, op 

zoek naar echt dringende zaken. Iedere werkdag is weer anders! 

 

Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 

Als centrale vrijwilligerscoördinator mag ik onze 14 zorgcentra, 2 revalidatieafdelingen en 12 dag  

voorzieningen in Zuid-Limburg ondersteunen bij het werven en begeleiden van vrijwilligers. Alle 

locaties hebben een eigen ‘couleur locale’, iedere vrijwilliger is uniek en wat vrijwilligerswerk betreft is 

er echt voor elk wat wils omdat we uitgaan van de persoonlijke wensen van cliënten. In combinatie 

met maatwerk en het vinden van de juiste plek voor helpende handen heb ik een zeer afwisselende 

baan waarin ik veel mooie mensen ontmoet en prachtige verhalen hoor. 

 

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

Vorig jaar organiseerden we voor het eerst een Inspiratiedag voor vrijwilligers. Er hadden zich 120 

vrijwilligers aangemeld. Iedereen kon 3 workshops volgen, en er was keuze uit 10 onderwerpen. Op 

de dag zelf bleek dat de puzzel die ik gemaakt had om iedereen zoveel mogelijk de sessies van 

zijn/haar voorkeur te laten volgen, klopte. Op de dag zelf was ik vooral zeer geconcentreerd het 

draaiboek aan het volgen, maar maanden later, bij het zien van de aftermovie, viel me op wat we voor 

elkaar gebokst hadden! 

 

Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 

Onze zeer trouwe vrijwilligers, die allemaal een lange staat van dienst hebben, zijn inmiddels zelf op 

leeftijd. Hierdoor hebben we al jaren met een grote uitstroom te maken. Dat vraagt om nieuw bloed. 

Maar, daarvoor heb je een hele andere benaderingswijze nodig door de gehele organisatie. Want we 

willen hele andere, jongere generaties verwelkomen en hoe laten we hen die eerste stap over de 

drempel maken?  

 

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

Binnen Cicero Zorggroep doet een kopje koffie/thee samen drinken wonderen. Hoeveel (digitale) 

manieren we ook hebben om op afstand informatie naar elkaar te zenden en te ontvangen, de echte 

verbinding heeft meer nodig. Regelmatig nodig ik mezelf op onze  locaties uit, vaak met een klein 
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lijstje met punten of open eindjes, meer is niet nodig, want in een echt gesprek komen de 

onderwerpen vanzelf. 

Regionaal (AGORA Limburg regio Zuidhoek) hebben we twee keer per jaar een bijeenkomst, hier 

hebben we een uitgebreidere agenda. Het is onderling een feest van herkenning. We  delen informatie 

en wisselen praktische tips en tricks uit. Ik ervaar dit als een warm bad. 

 

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

Als wij goed voor onze vrijwilligers zorgen, dan zorgen zij goed voor onze cliënten. 

 


