
 

En wie ben jij dan?  

In deze rubriek komt één van onze leden aan het woord! Wij stellen steeds dezelfde vragen.  
 
Naam:   Marja Blaak 
Organisatie:  Zorgwaard, locatie Rembrandt  
Sector:   Ouderenzorg 
Functie:  coördinator Welzijn/vrijwilligers  
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Vriendelijk, betrokken en positief (denken in oplossingen, 
kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden, 
het glas is halfvol). 
 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?  
Nou, eigenlijk nergens voor hahahaha. Maar als ik dan 
toch wakker wordt gemaakt, dan kies ik voor een softijsje. 
 

Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Het is veelzijdig en een uitdaging en daar hou ik van. Het contact met de vrijwilligers is goed en leuk, 
ze inspireren me zelfs wel eens. Iedereen is zoals ie is. Verschillende mensen en daarmee 
verschillende benadering en communicatie. Het is mooi als je iedereen een tevreden gevoel kan 
geven en als vrijwilligers mee gaan in het omdenken naar nieuwe situaties en een andere vraag van 
de cliënt dan zijn we daar blij mee. Niet meer “we doen het altijd zo, maar we gaan het proberen”. Ik 
zeg altijd vrijwilligers moeten het geen ze doen leuk vinden, dan houden ze het vol. Vind iemand het 
niet meer leuk gaan we in gesprek en kijken waar we elkaar weer kunnen vinden. Bij het 
samenwerken met collega’s heeft ieder zijn/haar eigen kijk op dingen, benadert de dingen vanuit 
zijn/haar eigen werk en zo vullen we elkaar dan aan. Wat ik ook altijd erg leuk vindt is dat ik mijn 
kennis en ervaring over kan dragen aan anderen echter wel onder het motto…. “haal er uit wat er 
voor jou inzit”. 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?   
Vrijwilligers vallen inmiddels onder het team waar ze werkzaam zijn. Elk team heeft een 
aandachtfunctionaris, deze is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Dit staat nog in de 
kinderschoenen en moet nog eigen worden. De uitdaging is om dit in goede banen te leiden. Ik voel 
me daar mede verantwoordelijk voor dus doe naar ook mijn uiterste best voor. 
Daarnaast is het zaak dat er nieuwe (jongere) vrijwilligers worden geworven. Gezien de 
ontwikkelingen in de samenleving behoeft dit echt de aandacht. We werven, zoeken de media, 
maar….als ik iemand hoor zeggen ik zou wel wat willen doen, dan gaan we in gesprek en komt er een 
vervolg. In de Hoeksche Waard hebben we eigenlijk helemaal niets te klagen. Zorgwaard heeft over 
alle locaties zo’n 1050 vrijwilligers en toch zijn er er nog steeds vrijwilligers nodig. 

 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het gebied 
van vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland?  
Phoe…..  Ik ben (gelukkig) geen minister president en heb daar ook nog nooit zo over nagedacht. Het 
eerste wat in me op komt is jongeren stimuleren kennis te maken met vrijwilligerswerk. De 
coördinatoren welzijn/vrijwilligers organiseren elk jaar de eerste week van de zomervakantie een 
Jongerenweek waarbij we de jongeren kennis laten maken met diverse disciplines en leuke 

 



activiteiten worden georganiseerd. Het is voor iedereen een feestweek. Daarnaast zouden eigenlijk 
de Maatschappelijke stages weer terug moeten komen. Dit zijn de vrijwilliger van de toekomst. De 
Mas werd voorheen gesubsidieerd en doordat het niet meer verplicht is, hebben veel scholen 
besloten er niet mee door te gaan. Een enkele school ziet de meerwaarde er van en draagt nu zelf de 
kosten. De scholen zouden in mijn ogen een keuze moeten krijgen. Doen ze mee krijgen ze subsidie, 
doen ze niet mee ook goed. In de Hoeksche Waard zijn er enkele scholen die een paar keer per jaar 
of op verzoek van ons een  project organiseren. Via die weg komen er dan toch jongeren binnen bij 
de diverse locaties. De Mas brengt best veel werk met zich mee, maar als we vrijwilligers willen voor 
de toekomst, zullen we daar in moeten investeren. 
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit dan 
zijn? 
Zorg dat je je werk leuk blijft vinden, zie het als een uitdaging, vraag hulp, je hoeft tenslotte niet het 
wiel uit te vinden. Blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen en zorg dat de vrijwilligers zich 
gewaardeerd voelen. De belangrijkste hierbij is toch wel aandacht, even vragen hoe het gaat, maar 
ook als ze ziek zijn houden we contact, sturen een kaartje en/of een bloemetje. 

 
Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar? 
Blijven doen wat jullie nu doen, informeren o.a. over ontwikkelingen, veranderingen en 
bijeenkomsten organiseren. Ik kan niet altijd naar de bijeenkomsten. Maar heb collega’s die dan gaan 
en zo ben ik dan toch weer op de hoogte.  

 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit? 
Eerlijk gezegd is dit een lastige, voor nu hoop ik te kunnen blijven doen  wat ik doe, ga  mee met 
veranderingen en zie wel wat er op mijn pad komt.     

 
Wat je verder nog kwijt wilt (één zin). 
Doe wat je hart je ingeeft, volg je gevoel en geniet van de dingen die je kan bereiken. 


