
INTERVIEW voor VILANS. - april 2011 

door Yvonne Karssen.  

 

Interview met Pieta van der Donk, coördinator 

vrijwilligerswerk bij de DrieGasthuizenGroep in 

Arnhem.  

 

De DrieGasthuizenGroep is een groep van 5 

gastvrije en kleinschalige gasthuizen bestaande 

uit een verpleeghuis, drie woonzorgcentra en 

verpleegunits.  

Met circa 550 medewerkers levert men het 

volledige pakket aan (para) (medische) zorg- en 

verpleegdiensten, in de eigen woning of in een 

appartement van de DrieGasthuizenGroep.  

De filosofie is: denken in mogelijkheden in 

plaats van beperkingen. Wij vinden het belangrijk dat de cliënten zolang mogelijk 

zelfredzaam blijven, het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Zelfstandigheid en 

eigen regie van de cliënt over de zorg en zijn/haar budget staat dan ook steeds voorop. 

DrieGasthuizenGroep biedt haar diensten in nauwe samenwerking met de familie, 

mantelzorgers en vrijwilligers. Op dit moment werken er 360 vrijwilligers bij de 

organisatie. 

 

Vraag: wat vind je ervan dat vrijwilligers zich inzetten 

Pieta: Zonder de inzet van vrijwilligers zou de dienstverlening minder menselijk zijn en 

de communicatie met de bewoner-  en de aandacht voor hen minder zijn. 

Door de opeenvolgende bezuinigingen is er steeds minder tijd voor de medewerkers om 

persoonlijke aandacht te geven. Dat gaat dan ten koste van het menselijk contact: 

luisteren, praatje maken en aandacht geven. De vrijwilliger speelt hier een belangrijke rol 

in en daar ben ik heel blij mee. Daardoor is het vrijwilligerswerk een zeer waardevolle 

aanvulling. Vrijwilligers leveren een positieve en aanvullende bijdrage aan de zorg voor 

de bewoners. 

 

Vraag: hoe zet jij je voor hen in 

Pieta: De essentie is dat ik de VRAAG (hulp) en het AANBOD (de vrijwilliger) zo goed 

mogelijk bij elkaar wil brengen. 

Ik kijk naar de wensen en de capaciteit van de vrijwilliger en probeer deze zo goed 

mogelijk in te zetten, ten opzichte van een hulpvraag. Als dat een goede match blijkt, dan 

is iedereen tevreden. Daar streef ik naar. 

Door tussentijdse evaluatiegesprekken met de vrijwilliger probeer ik op de hoogte te 

blijven, of die 'tevredenheid' er nog is. Dit geldt voor beide partijen.  

Het werk is inhoudelijk vergelijkbaar met de personeelsmanager. Voor het reguliere 

personeel is het belangrijk dat hij, of zij op de juiste plek zit en voldoening heeft in het 

werk. Het is mijn mening dat ook vrijwilligers recht hebben op deze manier van 

professionele aandacht. 

 



Vraag: hoe is de organisatie rondom het vrijwilligerswerk geregeld? 

Vrijwilligers komen o.a. binnen via VIA (Vrijwilligers Inzet Arnhem). Dit is een 

Vacaturebank voor vrijwilligers. Daarnaast melden mensen zich spontaan aan, 

bijvoorbeeld via internet of door binnen te lopen, van horen zeggen of bemiddeling via 

integratiebureaus. 

De vrijwilligers zijn WA verzekerd en krijgen reiskostenvergoeding. Hun rechtspositie is 

geregeld in een samenwerkingsovereenkomst en zij kunnen incidenten/klachten melden 

via het formulier Melding Incidenten Medewerkers (MIM) en het formulier Melding 

Incidenten Cliënten (MIC). De richtlijnen hiervoor zijn in beleid vertaald en liggen vast 

in formulieren. 

Net als bij P&O/ een personeelsmanager houd ik evaluatiegesprekken en als er 

problemen zijn, een soort “slecht-nieuwsgesprek” met de vrijwilliger. Ik gebruik hiervoor 

het standaard formulier voor evaluatiegesprekken.  

 

Vraag: wat is je belangrijkste wens met betrekking tot vrijwilligerswerk? 

Pieta: Dat iedere vrijwilliger de juiste plek krijgt en iedereen tevreden is; en dat de 

vrijwilliger voelt; ‘ik doe het goed’.  

Graag zou ik een (betaalde) assistent willen, maar daar is geen budget voor. Nu werk ik 

met een stagiair. Om die goed te begeleiden kost veel tijd. 

 

Vraag: Is er een bijzonder project waar je mee bezig bent (geweest)? 
Pieta: Ik probeer het volgende voor elkaar te krijgen: 

Nu werken wij met leerlingen die een maatschappelijke stage moeten doen. 

Ik probeer te bereiken dat het een stage wordt die leerlingen in contact brengt met het 

vrijwilligerswerk: dit noem ik Vrijwilligersstage. Ik ben daar als pilot mee gestart. 

Een stagebemiddelaar zorgt voor de ‘plek’. 15 weken lang of 3 maanden komen 

leerlingen na hun schooltijd. Zij worden door diegenen die er hun stage bijna op hebben 

zitten ingewerkt. We noemen dit een lintstage. 

Het werk bestaat uit ‘aanwezig’ zijn in de huiskamer en daar hebben zij voornamelijk een 

sociale functie: door spelletjes te doen met de bewoners; een praatje te maken; tal van 

creatieve bezigheden, maar ook een wandeling maken met bewoners. 

Het doel is om jongeren ervaring te laten opdoen op die terreinen waar vrijwilligerswerk 

wordt gedaan. Alle partijen zijn uitermate tevreden over dit project. 

 

 
 


