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“Het vrijwilligerswerk heeft me geleerd om mensen in hun kracht te zetten” 
  

Als klein jongetje al maakt vrijwilligerswerk onderdeel uit van het dagelijks leven van Gert de Vries, voorzitter van 

Voedselbank Uithoorn- De Kwakel. Vrijwilligerswerk hoorde er vroeger in het gezin gewoon bij. Sindsdien is Gert 
kerkrentmeester geweest, zat hij in verschillende besturen, liep collectes en in 2013 richtte hij Voedsel-bank 
Uithoorn- De Kwakel op. “Ik was op een bijeenkomst van een politieke partij, hoorde dat er nog geen Voedselbank 
in Uithoorn was, dat vond ik jammer en daar was ik over na gaan denken. Vervolgens ben ik veel informatie gaan 
inwinnen bij andere voedselbanken. Daarbij hou ik er van om nieuwe dingen op te zetten, te innoveren. Dat geeft 

me energie.” 
 

Gert organiseerde een startbijeenkomst waar 
veel vrijwilligers op af kwamen. Een vaste kern 
vrijwilligers is sinds het begin nog steeds 
betrokken bij de Voedselbank en zij hebben 
allen hun eigen zelfstandige taak, denk onder 
meer aan de coördinatie intake, de coördinatie 
uitgifte, organisatie van de supermarkt-acties, 
vervoer van goederen, administratie etc. 
“Totaal zijn er nu zo’n 50 vrijwilligers actief,” 
aldus Gert. 
Naast zijn fulltime baan is het voorzitterschap 

de laatste jaren iets teveel van het goede, 

daarom heeft Gert ook besloten het stokje over 

te dragen in het nieuwe jaar, om tot rust te 

komen. Een nieuwe voorzitter is nog niet 

gevonden. 
 

Vacaturebank  
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft een eigen vrijwilligersvacaturebank. Mensen die een leuke vrijwilligersklus 

zoeken, kunnen online reageren op veel vacatures van de verschillende maatschappelijke organisaties in Uithoorn. 

Tevens kunnen zij een persoonlijk bemiddelings-gesprek aanvragen als zij dat willen. Ook de Voedselbank maakt 

gebruik van de vacaturebank. “Ik heb al verschillende vrijwilligers via de vacaturebank bij onze Voedselbank mogen 

verwelkomen,” aldus Gert. Daarnaast organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk 1x per jaar een vrijwilligersmarkt. 

Afgelopen september was de Voedselbank ook van de partij. Gert: “Er zijn goede gesprekken gevoerd en een aantal 

vrijwilligers bemiddeld bij onze Voedselbank. Het gemeentehuis is de perfecte locatie en de opstelling in de 

ontvangsthal maakte het mogelijk om snel contact te krijgen.” 

 

Deskundigheidsbevorderingen  
Bij het draaiende houden van een Voedselbank komt veel kijken. Het is wenselijk dat je naast de inzet van de vele 

vrijwilligers, ook ondersteund wordt met expertise van externe partijen. Gert: “Ik heb een geweldig team van 

vrijwilligers om me heen, zonder hen is er geen Voedselbank. Maar ook de kennis en kunde die Voedselbank Nederland 

ons aanreikt, is onmisbaar. Daarnaast spreekt Gert zijn lof uit voor de lokale organisaties, zoals het Steunpunt 

Vrijwilligerswerk. “Zij organiseren trainingen en workshops voor vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in 

Uithoorn waar ik en de vrijwilligers dankbaar gebruik van maken.” 

 



Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt jaarlijks een 

verscheidenheid aan gratis trainingen en 

workshops, speciaal voor vrijwilligers in Uithoorn 

(en De Ronde Venen). Gesprekstechnieken, 

grenzen stellen, omdenken, het is maar een greep 

uit het aanbod. Gert: “Ik heb bijvoorbeeld 

deelgenomen aan diverse communicatie-

trainingen, waarin je geleerd wordt om 

slechtnieuwsgesprekken te voeren. Ook de 

workshop vrijwilligers “vinden en binden” heeft 

me goede handvatten gegeven. Hoe werf je 

vrijwilligers, hoe begeleid je ze, hoe hou je ze in je 

organisatie? Het is een verrijking van jezelf. Ik kan 

de tips goed toepassen in de aansturing van de 

vrijwilligers.” Volgens Gert speelt er nog een 

belangrijk aspect mee bij deze trainingen: “Je bent 

met een groep, je leert van elkaar, krijgt tips en trucs van anderen en vaak is het ook nog eens heel goed voor je 

netwerk.” 

De tips die hij leerde tijdens deze workshops komen ook nog eens van pas in zijn betaalde leidinggevende functie. 

Vrijwilligers hebben verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Sommigen willen uit een sociaal isolement 

komen, anderen willen hun competenties verbeteren, weer anderen willen na het pensioen actief blijven. Kortom: het 

moet mensen wat opleveren. Zijn aansturende rol bij de Voedselbank levert Gert ook wat op: “In het vrijwilligerswerk 

kom je de mooiste mensen tegen. In al die jaren heb ik altijd geprobeerd om het positieve in mensen naar boven te 

halen. In mijn leidinggevende functie heb ik op de eerste plaats te maken met mensen die nu eenmaal geld moeten 

verdienen. In de functioneringsgesprekken lukt het me nu om de onderliggende motivatie bij hen naar boven te 

brengen, dankzij mijn ervaring met vrijwilligers. Het heeft me geleerd om mensen in hun kracht te zetten.” 

 

Voor het vinden van een leuke vrijwilligersklus of meer info rondom vrijwilligersbeleid:  

www. steunpuntvrijwilligerswerk.info  

of mail of bel naar: vrijwilligers-werk@stdb.nl of 0297-230 280. 
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