
 

En wie ben jij dan? 
 
 

Voor- en achternaam: 
 

Marianne Langeslag 

Organisatie: 
 

Sint Jans Gasthuis Weert 

Sector: 
 

Ziekenhuis 

Naam functie: 
 

Coördinator vrijwilligerswerk & 
twee andere functies 
 

Aantal uren: 
 

Totaal 40 

Aantal vrijwilligers: 
 

90 

 
 
 
 
 

 

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

In normale tijden lees ik eerst mijn mail maar in deze rare Corona tijd zoek ik eerst ‘mijn’ vrijwilliger op die de 

bezoekers van het ziekenhuis in de hal wegwijs maakt. Deze vrijwilligers willen in deze barre tijd toch de 

handen uit de mouwen steken. De ochtenden begin ik dus met trots. Trots op de mensen die over hun eigen 

angst stappen en zich willen inzetten voor hulp aan anderen. 

 

Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 

Naast mijn andere taken in het ziekenhuis, die me overigens ook heel veel voldoening geven, put ik heel 

veel energie uit “mijn” vrijwilligers. Ons ziekenhuis telt circa 90 vrijwilligers. Het omgaan met zoveel 

verschillende karakters met legio verschillende interesses, wensen en meningen is soms een uitdaging maar 

geeft vooral veel werk plezier. Het enthousiasme van deze mensen, die zoveel meerwaarde leveren aan de 

zorg, is prachtig om te ervaren. Wat zou ons ziekenhuis zijn zonder deze mensen die aan hun vrije tijd deze 

invulling geven. 

 

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

Als ik zie dat de vrijwilliger zich gelukkig voelt op zijn plaats en dat de match goed geslaagd is.  

 

Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 

Op dit moment, in de nasleep van Covid, is het voor mij een grote uitdaging om straks weer alle vrijwilligers 

aan boord te krijgen. De gemiddelde leeftijd is toch zodanig hoog dat het maar de vraag is of sommigen nog 

wel durven en willen komen.   

 

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

Via de intervisie bijeenkomsten van AGORA en de bijeenkomsten van vrijwilliger coördinatoren van de 

omliggende ziekenhuizen.  

 

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

Coördinator vrijwilligerswerk: wat een mooi en veelzijdig beroep. Ik ben er een gelukkiger mens door 

geworden. Dank AGORA, voor de fijne en professionele ondersteuning.  

 


