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Een kijkje in de vrijwilligerskeuken van: 

Corrie Kamphuis 
 

Corrie Kamphuis is hoofd vrijwilligerswerk van 

Opella, een zorgaanbieder in de gemeente Ede. Zij 

heeft de verantwoordelijkheid voor zo'n 1100 

vrijwilligers, waarbij ze leiding geeft aan 6  

coördinatoren en ondersteuning krijgt van één 

administratieve kracht. Als secretaresse van de 

gemeenteraad heeft ze de overstap naar Opella 

gemaakt en is zij na een managementopleiding op 

deze plek terecht gekomen. Ze vindt dat ze een 

boeiende, breed georiënteerde baan heeft, al kan 

ze, doordat ze op afstand zit, soms het directe contact op de werkvloer met vrijwilligers en 

cliënten missen.  

Onder Opella heeft zich een aantal zorgcentra, verpleeghuizen, thuiszorg en voorzieningen voor 

maatschappelijk werk en jongeren verenigd. Het aantal werknemers bedraagt circa 2200. 

Onder het thema 'Verantwoord vrijwilligerswerk' bespreken we verschillende items. Opella 

werkt wel met taakomschrijvingen. Zeker gezien de ontwikkelingen van intramuraal naar 

extramuraal vindt Corrie het nodig zicht te houden op wat vrijwilligers doen en mogen doen. 

Bovendien is het voor de vrijwilliger prettig te weten wat er van hen verlangd wordt. Uiteraard 

worden daarbij grenzen aangegeven, zoals voorbehouden handelingen, slikproblemen etc. 

Tevens wordt er gewerkt met protocollen, hoewel die soms in de praktijk verschillend worden 

ingevuld. 

In 2006-2007 is er een tevredenheidsonderzoek geweest onder vrijwilligers, naar aanleiding van 

de HKZ-normering. Andersom is er bij cliënten over tevredenheid naar vrijwilligers nog geen 

instrument ontwikkeld. Uitzondering is de palliatieve terminale thuis zorg waarbij in 

evaluatieformulieren en nagesprekken de rol van vrijwilligers aan bod komt.  
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Het vrijwilligersbestand van Opella zou je nog steeds 'traditioneel' kunnen noemen. Facilitaire 

dienstverlening, activiteiten, pastoraat en zorg zijn de belangrijkste werkgebieden. De cultuur 

van de regio is er een van elkaar helpen en vooral op het gebied van pastoraat is er veel 

ondersteuning. En valt er een vrijwilliger weg in een woon- en zorgcentrum in een dorp, dan 

wordt er zo een nieuw iemand gevonden. Opella hanteert een leeftijdsgrens van 70 jaar maar 

dat komt eigenlijk alleen aan de orde als iemand niet goed functioneert. 

Ook bij Opella heeft men te maken met bijv. maatschappelijke stagiaires en vrijwilligers die 

aangeboden worden via een re-integratiebureau. Inmiddels is duidelijk dat het begeleiden van 

leerlingen gedurende hun stage om een specifieke benadering vraagt. Op sommige plaatsen zie 

je de eerste samenwerkingsverbanden met scholen via de stagemakelaars langzamerhand 

ontstaan.  

De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten verloopt over het algemeen goed. Een 

mooi voorbeeld zag ze laatst zelf. Bij een muzikaal optreden door kinderen tijdens NL DOET 

waren de medewerkers bereid het hele etensprotocol opzij te zetten en werd er uit het vuistje 

gegeten. Een ander voorbeeld illustreert dat maatwerk soms nodig is. Iemand wilde graag met 

een meneer wandelen maar een ambulant thuisbegeleider raadde dat af. De oplossing werd 

erin gevonden een familielid mee te nemen en de cliënt in de rolstoel te duwen, zodat die 

vrijwilliger en cliënt toch naar buiten konden 

Er is nog geen functieprofiel voor de begeleiders op de werkvloer. Deze contactpersonen vallen 

onder de zorgondernemers (nieuwe naam voor managers). Daardoor is de goede begeleiding en 

inwerkprogramma mede afhankelijk van de aandacht en motivering die deze leidinggevenden 

voor vrijwilligers hebben. 

Waar vaak  eerst begonnen wordt met visie en beleid en vervolgens allerlei praktische 

instrumenten worden ontwikkeld, bewandelt Opella een andere weg. Er zijn coördinatoren 

aangesteld die gemiddeld 1 uur per 25 vrijwilligers werken. In dorpen kan dat meer worden 

doordat de coördinatoren meer taken hebben. Er is een digitaal adressenbestand, dat inmiddels 

al weer toe is aan vernieuwing. Er komt 2x per jaar een nieuwsbrief uit die naar 700 

e-mailadressen wordt gestuurd. Vrijwilligers vallen onder de gedragscode voor medewerkers en 

ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin formele samenwerkingsafspraken worden 

gemaakt. Bijzonder te vermelden is verder de zgn. jouw map. Die krijgt elke vrijwilliger bij 

binnenkomst. Hierin is o.a. informatie opgenomen over de historie, visie, nieuwbouwprojecten, 

afspraken rond contactpersonen, ziekmelding en de samenwerking met de Johanniter 

Hulpverlening ( zo meteen meer hierover), verzekering etc. Tot slot wordt voor de zomer 2011 

een Vrijwilligers Advies Raad (VAR) ingesteld waardoor de vrijwilligers een formele stem krijgen 

binnen Opella. 
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Ook is het de intentie dat er in september 2011 een formeel vrijwilligersbeleid vastgesteld 

wordt waarin dit alles waarschijnlijk mooi wordt samengevat en uitgelegd.  

De toekomst is voor Opella al lang begonnen. De organisatie zit middenin de omschakeling naar 

nieuwbouw, kleinschaligheid en zorgvernieuwing. Er is bewust voor gekozen de vrijwilligers al in 

een vroeg stadium bij de plannen te betrekken. Ze worden meegenomen in de nieuwe visie 

‘Leven bij Opella’ en worden, indien ze erin toestemmen gekoppeld aan een individuele cliënt. 

Dat laatste werkt prima. Zo zijn er zelfs vrijwilligers die meehelpen met de verhuizing van de 

cliënt. De bestaande groepen worden opnieuw ingedeeld naar de verschillende diensten; zorg, 

activiteiten, facilitaire dienst en pastoraat. 

Wat de samenwerking met andere organisaties betreft, springt die met de Johanniter 

Hulpverlening eruit. Dit is een onderdeel van de Johanniter Orde, een Ridderlijke Orde met een 

protestants-christelijke grondslag. De Orde is bijna duizend jaar geleden door kruisvaarders 

gesticht als de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan en heeft dan ook een rijke 

historie. De hulpverleningstak staat open voor iedereen en haar werk is vergelijkbaar met dat 

van de Zonnebloem. Hier in de regio heeft de Orde o.a. een hospice, een daklozenopvang, geeft 

ze financiële ondersteuning en advies en verzekert ze alle vrijwilligers, inclusief die van Opella. 

Verder zijn er bezoekvrijwilligers in verzorgings- en verpleeghuizen en organiseren ze vakanties 

voor bewoners. 

Tot slot is er al langer ervaring met de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie. Er zijn binnen 

Opella 2 coördinatoren werkzaam die 16 uur per week besteden aan de begeleiding van 

vrijwilligers die ingezet worden bij chronisch en terminaal zieke mensen thuis. Deze vrijwilligers 

krijgen aparte bijscholing en er wordt gewerkt met een vrijwilligerscontract. 

 

   


