
 

En wie ben jij dan? Tjikkie Halma! 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ 

 

Omschrijf jezelf in 3 woorden 

Empathisch, gedreven, sociaal.  

 

Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? 

Nergens voor, lekker blijven slapen. 

 

Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor beroepsorganisaties en spelen een steeds belangrijke rol. Voor de 

vrijwillige professional is het belangrijk om genoeg ruimte te krijgen om de dingen te doen die voor 

onze bewoners van waarde zijn, en waar deze zelf ook voldoening van krijgt. Het accent ligt op het 

stimuleren van de eigen kracht waarmee een appèl wordt gedaan op de talenten en interesses van 

vrijwilligers. Verschillende groepen mensen die verschillende motieven hebben om vrijwilligerswerk te 

doen: erbij horen, meedoen in de maatschappij, taalontwikkeling, maatschappelijke participatie, het 

vergroten van competenties. En hier mag ik mijn steentje aan bijdragen. 

 

Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?  

Het uitrollen van de pilot “erbij horen en meedoen” op verpleeghuis locatie Stellinghaven Oosterwolde. 

De nieuwe groep vrijwilligers , zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders, 

hebben verschillende achtergronden, verschillende motieven en doelen om vrijwilligerswerk te doen. 

Om deze groep erbij te laten horen en mee te laten doen is aandacht en een specifieke aanpak nodig. 

Door in te zetten op de mogelijkheden, talenten en interesses van de groep nieuwe vrijwilligers kan 

inclusiviteit en participatie van de groep nieuwe vrijwilligers worden gerealiseerd.  

 

Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het 

gebied van vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland? 

Participeren in de samenleving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wees je daarvan bewust! Niet 

iedereen heeft het vermogen om actief mee te doen. Vrijwilligerswerk draagt bij aan het vergroten van 

inclusie en participatie.  

 

 

 

Voor- en achternaam    

Tjikkie Halma 

 

Organisatie  

ZuidOostZorg 

 

Sector    

verzorgings-verpleeghuizen 

 

Naam functie 

vrijwilligerscoach ZuidOostZorg locaties Ooststellingwerf 

 

Aantal uren dat je werkt 

28 uur per week 



 

Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit 

dan zijn? 

Ik dacht meteen aan het boek “verdraaide organisaties” van Wouter Hart. Hierin wordt beschreven 

hoe gemakkelijk de systeemwereld –de wereld van regels, protocollen en rapportages- heersend is 

plaats van dienend. En dat de bedoeling – dat waar het bij het uitvoeren van het dagelijks werk 

wezenlijk om zou moeten gaan – in de verdrukking raakt. Maar ook hoe dit patroon doorbroken kan 

worden. Een echte aanrader! 

 

Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar?  

In ieder geval door gaan met waar AGORA voor staat: opkomen voor de coördinator vrijwilligerswerk 

en dus indirect ook voor de vrijwilliger zelf.    

 

Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit? 

In 2015 zijn bij ZuidOostZorg welzijnsfuncties toegevoegd aan het functiehuis. Zo ook de functie van 

vrijwilligers coach. Begin 2020 hebben wij, drie vrijwilligers coaches van ZuidOostZorg stappen gezet. 

We hebben een vrijwilligers beleid geschreven waarin erkenning, gelijkwaardigheid en samenwerking 

de kernwoorden zijn. Over vijf jaar is de functie van vrijwilligers coach niet meer weg te denken bij 

ZuidOostZorg. 

 

Wat je verder nog kwijt wilt (één zin). 

Vrijwilligers zijn en blijven ontzettend belangrijk voor cliënten én medewerkers van ZuidOostZorg.  

  

 


