
 

 

Sfeerimpressie van de vrijwilligers dag gehouden op vrijdag 10 juni 2022 in 

hotel v.d. Valk te Utrecht. 

Door Hans Verhoef 

Het was een gezellige en leerzame ontmoeting in dit prachtige hotel met ongeveer 50 deelnemers en 

als jongste deelnemer Felix van ongeveer negen weken oud. 

Vanaf de start om tien uur waren de deelnemers onder het genot van een kopje koffie en zelfs gebak 

met elkaar in gesprek en werden vele wetenswaardigheden met elkaar gedeeld, het was immers 

vanwege Corona dat fysieke ontmoetingen al lange tijd niet meer hadden plaatsgevonden. 

 

          

Om 11 uur begon het “officiële” programma en stelden Jolanda, Nienke en Marieke van PGO support 

zich aan ons voor. Vervolgens nam Pauline het woord en bedankte allereerst de organisatoren voor 

het samenstellen van deze dag, namelijk Jacqueline, Coen, Jannemarie en Petra. 

Gisteren, 9 juni, vond er een beurs plaats van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. De stand van 

de PVHH werd bemand door Nico, Annet en Hanneke. Nico maakte van de gelegenheid gebruik om 

zijn ervaringen op deze beurs met ons te delen. Pauline gaf aan dat de PVHH voor het bemensen van 

de beurzen vrijwilligers nodig zijn en drong aan om je te melden als hiervoor belangstelling bestaat, 

reiskosten worden vergoed. 



  

 

  

 

            

 

Het thema vandaag was samenwerken. In de eerste opdracht waren de thema’s ‘Wat wil je bereiken 

in jouw functie’, ‘Wie heb je nodig om dat te bereiken’ en ‘Wat kan ik mijn collega’s bieden?’ Er 

ontstonden geanimeerde gesprekken in groepjes van ongeveer 5 personen. Ter sprake kwamen 

onder meer vertrouwen in elkaar, directe communicatie, levenservaring, humorvol omgaan met 

ziekte, ervaringen delen, luisterend oor, saamhorigheid, structuur, mensenkennis, lotgenotencontact 

is “key” voor alles, jezelf openstellen, elkaar waar nodig inschakelen. 

Het werd tijd om onze hersenen wat rust te gunnen. In een enorme zaal met gezellige tafeltjes kon er 

van een voortreffelijk buffet gebruik gemaakt worden.  



 

 

Na de pauze werd het thema ‘Samenwerken doel of middel’. In groepjes konden we, onder de 

bezielende gespreksleiding van de dames van PGO Support en Pauline, Petra en Hans nadenken over 

en reageren op diverse stellingen,  ‘Wat kunnen wij nog meer/anders of beter doen of stoppen voor 

onze groepen’, ‘Wie heb je nodig om je diensten te kunnen leveren’, ‘Hoe kunnen we elkaar intern 

nog beter benutten’. Er is veel gezegd en opgeschreven. De punten die genoemd zijn door de 

deelnemers neemt het bestuur mee in de beleidsplannen voor de PVHH en in overleggen met andere 

organisatie zoals de NFK, het KWF en de NWHHT (artsen). 

 



 

Het was voor ons allemaal, deelnemers, bestuur, de ondersteuning door PGO-support, een heel fijne 

dag met mooie (deels nieuwe) inzichten en ideeën. Om drie uur werd er met een drankje nog even 

nagepraat en ging iedereen weer huiswaarts, nadat iedereen in het zonnetje gezet werd bij het 

verlaten van de zaal middels een zonnebloem. 

 

 


