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Wat wordt joÚw 
verhaal?

Het Platform Zorgvrijwilligers focust zich op een bijzondere  
tak binnen het gehele aanbod van vrijwilligerswerk in Den 
Haag. De zogenaamde zorgvrijwilligers in de informele zorg. 
Graag vertellen we jou hoe divers, leuk, uitdagend en  
bijzonder dit type vrijwilligerswerk is. We willen jou goed  
informeren en enthousiasmeren om contact op te nemen  
met een van de betrokken organisaties. 

In dit magazine tonen we je de diversiteit aan organisaties en 
projecten die Den Haag rijk is. Er is ontzettend veel te doen, 
waardoor er altijd wel een project is dat jou aanspreekt. We 
hebben verhalen verzameld van de betrokken organisaties die 
nu lopen. Mooie verhalen van mensen die samen met elkaar 
een nieuw verhaal schrijven. 
Wij dagen jou dan ook uit: Wat wordt joÚw verhaal?

We lezen steeds meer over het belang van vrijwilligerswerk in de media. Door alle 
wetswijzigingen en kabinetsplannen verandert er veel, maar wat dit precies betekent 
weten we niet altijd. Wel zijn we ons allemaal bewust van het grote belang van de inzet van 
vrijwilligers. In Den Haag zijn veel instanties die keihard werken om vrijwilligers te werven en 
in te zetten waar nodig. Het aanbod van vrijwilligerswerk is ontzettend breed. Van eenmalige 
hulp op de lokale voetbalclub tot frequente hulp aan één persoon, verspreid over een 
langere periode.

Wat is een zorgvrijwilliger
De term kan wat verwarring opwekken. Veel mensen 
associëren de term zorgvrijwilliger met het letterlijke stuk 
van zorgen: wassen, helpen bij het aankleden, voor iemand 
koken etc. Dit is echter niet wat je als zorgvrijwilliger doet. 
Als zorgvrijwilliger geef je mensen een steuntje in de rug, 
‘gewoon’ door er voor iemand te zijn en je voornamelijk te 
richten op het menselijke en persoonlijke contact. Je biedt 
een luisterend oor en geeft hierdoor emotionele steun. 
Daarbij ondersteun je jouw maatje ook praktisch. Dit doe  
je voor een langere periode.  
Je wordt gekoppeld aan iemand met wie je leuke activiteiten 
gaat ondernemen. Wandelen, naar de bioscoop, een bezoekje  
aan het museum of gewoon een kop koffie drinken in een  
gezellig café. Ook kun je thuis komen bij mensen die bijvoor-
beeld niet meer in staat zijn om activiteiten te ondernemen.  
Je bouwt door het frequente contact een band op met 
iemand. Je wordt zijn of haar maatje. 

“ Als ik had  
geweten wat een 
fantastische mensen 
het zijn had ik de 
hulp eerder gevraagd.”  
- Mantelzorger, 
Stichting Terminale Zorg

In wezen is ‘informele zorg’ alles wat niet onder de  
zogenaamde ‘formele zorg’ valt. Bij informele zorg wordt 
gekeken wat familie, vrienden, buren, mantelzorgers en  
zorgvrijwilligers kunnen betekenen voor iemand. Dus mensen 
die vrijwillig hulp leveren aan een ander. Vaak gaat het  
bij informele zorg om trajecten waarbij iemand voor een  
langdurige tijd hulp nodig heeft. De verbinding tussen  
informele en formele zorg is belangrijk, omdat iemand  
op deze manier zo optimaal mogelijk ondersteund wordt.

Wat is informele zorg?
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“ Het woord zwaar heb  
ik nooit gebruikt, ik vind het 
bijzonder. Bijzonder dat je het 
laatste stukje mee mag lopen.”  
- Vrijwilliger, Stichting Terminale Zorg

De betrokken organisaties

Wat kun je doen?
Binnen de informele zorg is een grote diversiteit aan 
projecten. Als zorgvrijwilliger kun je zelf aangeven binnen 
welke groep je vrijwilligerswerk zou willen doen en hoeveel 
tijd je wilt en kunt besteden. We vinden het belangrijk dat je 
in je zoektocht naar wat bij jou past, goed begeleid wordt. 
Je wordt gekoppeld aan iemand die tijdelijk een maatje 
nodig heeft. Samen met jou gaan we kijken naar wie jij bent, 
wat jouw wensen en vaardigheden zijn en wie het beste bij 
jou past. Op die manier help je niet alleen een ander, maar 
ontwikkel en leer je zelf ook!  

Wat betekent dit dan concreet? Een zorgvrijwilliger schenkt 
bijvoorbeeld tijd aan kinderen die het moeilijk hebben of 
biedt aandacht en ondersteuning aan een terminaal zieke  
of oudere in een sociaal isolement. Of de vrijwilliger gaat met 
thuisloze jongeren op stap of biedt praktische ondersteuning 
aan mensen met een beperking. 

Vrijwel iedereen kan zorgvrijwilliger worden. In principe kan 
iedereen boven de 18 jaar (bij sommige organisaties zelfs 
vanaf 16 jaar) zich opgeven voor een maatjesproject. Een 
aantal projecten hanteren ook selectiecriteria zoals ‘stevig  
in je schoenen staan’, ‘sociaal vaardig’ en ‘luistervaardig’ zijn.

Bij sommige onderwijsinstellingen is het mogelijk het 
begeleiden van kinderen of jongeren als stage aan te 
laten merken of om hiermee studiepunten te behalen. 
Je kunt hiervoor terecht bij de voorwaarden van jouw 
onderwijsinstelling. Neem altijd contact op met de 
desbetreffende docent voor verdere informatie.

Binnen het Platform Zorgvrijwilligers zijn 16 Haagse 
organisaties betrokken. Met elkaar bieden zij een grote 
verscheidenheid aan vrijwilligers- en maatjesprojecten. 
De ene organisatie is bijvoorbeeld gericht op jongeren en 
jeugd, de ander focust zich op terminale patiënten. Met 
het samenwerkingsverband via het platform willen de 
organisaties gezamenlijk optrekken om zo de krachten 
te bundelen en samen het werk van en de vraag naar 
zorgvrijwilligers te promoten.

Voor wie?

Ben je student?
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Alleen al bij het horen van de namen krijg je het gevoel  
dat dit een gouden duo is. Dustin en Dennis. En ja hoor, bij  
de ontmoeting van deze twee vrolijke mannen in de Passage  
van Den Haag straalt de vriendschap en het plezier er vanaf. 

Dustin is Nederlands maar in Amerika opgegroeid. Sinds 
een aantal jaar woont en werkt hij in Den Haag. Al vanaf zijn 
vijftiende jaar zet hij zich in als vrijwilliger. Tijdens zijn studie 
heeft hij in Amerika via de universiteit diverse maatjesprojecten 
gedaan. Na zijn verhuizing wilde Dustin zijn vrijwillige inzet 
graag voortzetten in Nederland. 

Dennis woont in de Schelpenhof, een huis waar jongeren  
met een verstandelijke beperking begeleid wonen. Zijn open 
en opgewekte karakter vallen meteen op. Grapjes maken, 
druk vertellen over zijn liefde voor sport en deelname aan  
de huismusical typeren Dennis. 

Voor mensen met een verstandelijke beperking kan het 
moeilijk zijn om contact te leggen met anderen. Dit geldt ook 
voor Dennis. Een vriend om een keer mee naar de bioscoop 
te gaan is voor hem niet vanzelfsprekend. Sinds Dustin en 
Dennis aan elkaar zijn gekoppeld als maatjes trekken ze een 
keer per twee weken samen op. Ze bakken American pancakes 
of gaan in het sportcafé genieten van de Champions League 
wedstrijden. 

“Onze eerste ontmoeting was samen met de coördinator van 
de betrokken vrijwilligersorganisatie die ons heeft gekoppeld. 
De bedoeling van deze ontmoeting was om nader kennis met 
elkaar te maken en te kijken of we het met elkaar konden 
vinden. Het klikte meteen!” vertelt Dustin. “Na afloop konden 
Dennis en ik afzonderlijk van elkaar aan de coördinator laten 
weten of we als maatje met elkaar verder wilden. Gelukkig 
was dit bij ons beiden het geval.”

Dennis heeft veel gemeen met Dustin: “Dustin houdt net  
zoveel van sport als ik. We gaan regelmatig in de Fiddler 
samen naar een voetbalwedstrijd kijken. Verder spreekt hij 
vloeiend Engels en ben ik erg geïnteresseerd in de Engelse 
taal. Hij kan me daar dan veel over vertellen. Ook ben ik op 
zijn verjaardag uitgenodigd en een keer pizza gaan eten met 
vrienden en collega’s van Dustin. Dat was een hele gezellige 
avond!”

Een interview met... 
Dustin & Dennis

Veel mensen hebben het idee dat je als (zorg)vrijwilliger  
veel tijd kwijt bent. Voor Dustin is dit totaal niet het geval: 
“Zorgvrijwilliger zijn kost mij geen moeite. Voor mij voelt het 
gewoon alsof ik tijd vrijmaak voor een van mijn vrienden. 
Omdat we als personen goed op een lijn liggen is het voor-
namelijk plezier dat we samen beleven. Mij zit het mee in het 
leven. Ik heb een fijne relatie met mijn ouders, een leuke baan 
en fijne vrienden. Wie ben ik dan om niet eens iets terug te 
doen voor een ander?” 

Bekijk de interviews met Dustin en Dennis op 
www.platformzorgvrijwilligers.nl

“ Dustin houdt 
net zoveel van 
sport als ik.” 
- Dennis
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Op het Lange Voorhout ontmoeten we Yvette en Ismail.  
Een open en charmante vrouw schudt ons stevig de hand. 
Ismail groet ons hartelijk maar oogt wat zenuwachtig. In de 
prachtige Spiegelzaal van Escher in het Paleis spreken we 
elkaar over hun bijzondere vriendschap. 

Yvette heeft 10 jaar lang in het Midden Oosten gewoond.  
Hier zette zij zich in als vrijwilliger: “In de tijd dat ik in  
Jordanië woonde kwamen er steeds meer stromen met  
vluchtelingen uit Syrië het land binnen. Ook heb je daar een 
grote, zeer arme lokale bevolkingsgroep. In mijn jaren daar 
heb ik mij veel ingezet voor deze groepen mensen. Bij terug-
komst in Nederland wilde ik graag het werk voortzetten,  
het liefste ook weer met vluchtelingen. Bij mijn aanmelding 
als vrijwilliger heb ik dit expliciet aangegeven.”

Ismail vluchtte 15 jaar geleden vanuit Afghanistan naar  
Nederland: “Mijn land was in oorlog. Het is een lang verhaal, 
maar ik heb veel meegemaakt en veel leed gezien. Ik was op 
zoek naar een veilig land om te kunnen overleven. Helaas 
ben ik niet goed uit de oorlog gekomen. Het kost mij moeite 
om naar buiten te gaan en onder de mensen te zijn. Mijn arts 
heeft me destijds over de maatjesprojecten en zorgvrij- 
willigers verteld waarna ik mij heb opgegeven.”

In Den Haag komen de levens van Yvette en Ismail een paar 
keer per maand samen. Na haar terugkeer in Nederland wilde 
Yvette de stad graag herontdekken. In haar ontdekkingsreis 
neemt ze Ismail mee naar de mooiste en gezelligste plekjes 
die Den Haag te bieden heeft. Op deze manier kan Ismail naar 
buiten en langzaam aan weer genieten van de mooie dingen 
in het leven. “We gaan samen naar musea en het strand.  
Maar soms drinken we koffie op een terras en praten we met 
elkaar. We kunnen gelukkig over alles praten” vertelt Ismail. 

Yvette benadrukt het belang van het werk als zorgvrijwilliger: 
“Je realiseert je niet hoeveel mensen in je directe omgeving 
een steuntje in de rug nodig hebben. Er zijn zoveel mensen 
die verdriet of pijn hebben. Ik vind het een kleine moeite om 
je medemens te helpen. Je leert iemand kennen en je leert zelf 
veel van de ander. In mijn geval maak ik ook nog eens kennis 
met een andere cultuur, wat mij zeer aantrekt. Het voelt toch 
ook goed om iets voor een ander te doen?”

Bekijk de interviews met Yvette en Ismail op  
www.platformzorgvrijwilligers.nl

Yvette & Ismail

“ We gaan samen 
naar musea en het  
strand. Maar soms drinken 
we koffie op een terras en 
praten we met elkaar.” 
- Yvette
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Op maandag ochtend spreken we Fahd en Lars in de  
Boterwaag op de Grote Markt. De jongens zijn regelmatig in 
een van de café’s op de Grote Markt te vinden, waardoor dit 
een logische plek voor hen is. Ontspannen lopen de jongens 
binnen. Door hun onderlinge grappen en manier van doen 
lijken ze al jaren bevriend. 

Zowel Fahd als Lars hebben een grote passie voor rapmuziek, 
toffe petjes, sneakers en lol trappen. Beiden zijn verbaasd 
over de bijzondere klik die ze met elkaar hebben.  
“Ik ken niemand zoals Lars” vertelt Fahd. “We hebben  
ontzettend veel met elkaar gemeen.”

De vriendschap van de jongens is ontstaan vanuit het maatjes 
project waar zij op dit moment aan deelnemen: “Vanuit 
Engeland wilde ik graag terug naar Nederland.” vertelt Fahd. 
“Bij mijn aankomst in Nederland kon ik een korte tijd bij mijn 
tante verblijven. Helaas veranderde daar thuis de situatie 
waardoor ik niet meer bij haar kon logeren. Van de een op 
de andere dag had ik geen huis meer en zwierf ik op straat. 
Ik ging van opvang naar opvang en zat iedere avond tussen 
andere zwervers.” 

In een buurthuis deed Lars al langere tijd vanuit zijn studie 
SPH vrijwilligerswerk. Hier hebben de jongens elkaar  
ontmoet. “Fahd viel mij meteen op!” vertelt Lars lachend.  
“Hij was heel positief ingesteld en deed altijd actief mee aan 
de activiteiten die werden georganiseerd. Ik zag meteen dat 
hij een echte wil had om zijn leven weer op de rit te krijgen. 
We raakten aan de praat en kwamen er achter dat we veel 
dezelfde hobby’s hebben.”

Via OPstap werden Fahd en Lars geattendeerd op het  
maatjesproject dat ze samen konden gaan doen. Direct  
hadden ze interesse: “We appen, bellen en chillen samen. 
Bijna iedere week spreken we wel af. Het is gewoon vriend-
schap.” laat Lars weten. “Fahd weet van iedere tegenslag  
toch weer iets positiefs te maken. Dit heb ik zelf niet in  
me dus dat leer ik van hem.”

Het gaat nu goed met Fahd. Hij is gestart met zijn studie  
en heeft een vaste en eigen woonplek in Den Haag. Deze 
zekerheid brengt hem rust: “Dankzij Lars ben ik weer naar 
school gegaan. Hij adviseert me hoe ik sommige dingen moet 
aanpakken en dat helpt mij verder. Dit hele maatjesproject 
draait voor mij om inspiratie en motivatie. En dat zijn de  
dingen die je door moeilijke tijden heen helpen.”

Bekijk de interviews met Lars en Fahd op 
www.platformzorgvrijwilligers.nl

Lars & Fahd

“ Bijna iedere  
week spreken we 
wel af. Het is gewoon 
vriendschap.” 
- Lars

Een interview met... 
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Verhalen
Al vanaf mijn achttiende ben ik zorgvrijwilliger. Ik bezoek een 
oudere mevrouw bij mij in de buurt, mevrouw Smit. We zijn 
met een mooie club vrijwilligers en dat maakt het extra leuk! 
Mensen denken vaak dat je aan vrijwilligerswerk verplicht  
veel tijd kwijt bent. Maar dat is helemaal niet zo. Ik kan alles 
indelen naar mijn beschikbare tijd. Zo bezoek ik mevrouw 
Smit, die inmiddels echt familie is geworden. Ze is als een oma 
voor mij en ik noem haar dan ook wel mijn Zonnebloem-oma. 
We bepalen samen wanneer ik langs kom voor een bezoekje.  
Ik ben er voor haar, maar zij is ook geïnteresseerd in mijn 
leven. Zo halen we allebei wat moois uit ons maatjesproject.
- De Zonnebloem

Mijn wekelijkse contact met de 55-jarige Cor is altijd een 
feestje. Ondanks het leeftijdsverschil, ik ben 26, voel ik me 
zeer serieus genomen door hem. Cor kampt al 20 jaar met  
MS. Hij is altijd positief, heeft een sterke eigen wil en is een 
vechter. Ons contact bestaat uit samen de hond uitlaten,  
koken en ondertussen genieten van zijn geweldige verhalen. 
Zit Cor ergens mee, dan bespreken we dat, geef ik mijn visie 
en bied waar nodig een helpende hand. Dat stelt hij zeer 
op prijs. Ons contact is met recht een win-win situatie te 
noemen. We leren van elkaar en hebben allebei veel te geven. 
Voor Cor maakt mijn komst het verschil in zijn leven. Op mijn 
beurt leer ik van Cor dat je in het leven uit moeten blijven 
gaan van je eigen kracht. 
- Buddynetwerk

Inmiddels ben ik al ruim 5 jaar vrijwilliger en richt ik mij op 
activeringsprojecten voor zwerfjongeren. Bij mijn maatjes-
project gaat het om hulp van onderaf, met praktische tips. 
Dit is ontzettend waardevol voor deze doelgroep. Het past 
bij hen en jongeren hebben veel aan de ‘hands on’ methode. 
In de afgelopen jaren heb ik jongeren zien groeien. Er zijn 
jongeren bij die vroeger als zwerfjongere meededen met de 
activiteiten en nu als stagiair meelopen of een gezin hebben. 
Dat zijn dingen die mij een enorme drive geven om door te 
gaan met dit werk.  
 
Het belangrijkste is dat een vrijwilliger betrouwbaar moet 
zijn. Jongeren weten meteen of je interesse oprecht is, en  
wat ze aan je hebben. Ze hebben zoveel straatervaring en 
mensenkennis. Vaak vinden jongeren het heel bijzonder  
dat er mensen zijn die dit werk doen zonder dat ze er  
voor betaald krijgen. Dat waarderen ze.
- Mara Opstap

Het verhaal van Anne & mevrouw Smit

Het verhaal van Cor

Het verhaal van Esther 

Een aantal jaar geleden heeft Willem last 
gehad van psychoses waardoor zijn leven 
behoorlijk verstoord is geraakt. Nu hij zich 
weer stabiel en goed voelt en een aantal 
dagdelen op de sociale werkplaats werkt, 
heeft hij zin om dingen te gaan onderne-
men. Alleen heeft hij niemand om dat mee 
te doen. Daarom zoekt hij een vriendelijke 
en humorvolle man als maatje die het leuk 
vindt om met hem naar de bioscoop te 
gaan, een stukje te fietsen of wandelen.  

Lijkt het jou leuk om met Willem op pad 
te gaan? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

Ga naar www.platformzorgvrijwilligers.nl 
Vriendendienst Den Haag
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Pieter is 15 jaar geleden aan zijn rug geopereerd en  
nooit goed hersteld. Hij gaat regelmatig door zijn rug en  
dat belemmert veel in zijn leven. Hij heeft door zijn situatie  
contacten verloren en nieuwe contacten maken is niet 
makkelijk. Hij kan voor de vrienden die zijn gebleven niet veel 
betekenen. Ze uitnodigen om te eten doet hij al niet meer 
omdat het koken alleen voor zichzelf al veel energie vergt. 
Pieter is zelf op zoek gegaan naar een maatje via internet.  
Na een wachttijd van bijna drie maanden vonden we een 
maatje voor hem. Els biedt hem een luisterend oor, ze maken 
samen korte wandelingen en gaan ergens wat drinken.  
Pieter gaat soms bij Els thuis op bezoek, want dat komt  
haar goed uit. Hierdoor maakt Pieter de gezelligheid  
van haar gezin mee. 
- Vivaldi

“Als iemand het even niet redt, moet de maatschappij 
bijspringen. Daarmee bedoel ik niet de overheid, maar wij 
als maatschappij zelf. En als je er zo over denkt, moet je je 
dus wel inzetten voor een ander”. Aldus Sander, maatje bij 
Budgetmaatjes070 en gekoppeld aan Marja, een mevrouw met 
schulden. Hij biedt haar een luisterend oor en samen krijgen 
ze weer grip op haar financiële situatie. Steeds meer mensen 
in Den Haag komen in aanraking met schulden, dus zijn  
nieuwe maatjes hard nodig! Heb jij mensenkennis,  
administratieve vaardigheden en wil je je concreet  
inzetten voor iemand anders?
- Stek Budgetmaatjes070

Als vrijwilliger help ik psychisch kwetsbare mensen die het 
allemaal boven het hoofd is gegroeid. Ik probeer ze te bieden 
wat we allemaal willen: compassie. Door eerst met volle 
aandacht te luisteren en daarna samen aan de slag te gaan 
met wat ze lastig vinden. Dat is zinvol voor hen, maar ook 
voor mij! Mijn eigen nare ervaringen hebben nut gehad als 
ik anderen, al is het maar één iemand, hiermee kan helpen. 
Met elkaar weten we veel en kunnen we altijd een beroep 
op elkaar doen. De sfeer is ontspannen en iedereen straalt 
dezelfde betrokkenheid uit.
- Kompassie

De jongen op de foto heeft gelukkig al een maatje maar Mats 
helaas nog niet. Mats is 7 jaar en de oudste van drie kinderen. 
De moeder van Mats is een lieve hardwerkende vrouw die 
haar handen vol heeft aan haar werk en de kinderen. Mats zijn 
vader is verleden jaar overleden. De sfeer in huis is verdrietig. 
Mats heeft echt iemand nodig die hem eens lekker mee neemt 
naar buiten, een balletje met hem trapt of een spelletje doet.
Mats is toe aan een lach op zijn gezicht. Ben jij er voor Mats?
- Vitalis

Verhalen
Het verhaal van Pieter & Els

Het verhaal van Sander & Marja

Het verhaal van Lisa

Het verhaal van Mats
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Ontwerp door: Studio Piraat

Wil je weten wat voor soort vrijwilligerswerk 
als zorgvrijwilliger bij jou past?  

Ga dan naar de website voor meer informatie
www.platformzorgvrijwilligers.nl

De organisaties:
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