
Small talk is prima
David Kroese (26) ziet het 
vrijwilligerswerk bij GGz Breburg als 
een goede aanvulling op zijn studie 
klinische psychologie. David: “De 
praktijk is zo veel complexer dan de 
theorie, dus zet ik mijn voelsprieten 
uit en dat blijkt enorm leerzaam. Ik 
vul de zorg aan door met patiënten 
te kletsen, spelletjes te doen en 
te wandelen. De standaard lijst 
met aandoeningen in mijn hoofd 
zet ik dan uit want daar heb je 
weinig aan, vooral ook omdat het  
niet mijn taak is om diagnoses te 
stellen.” David komt een paar keer 
per week bij een wooncomplex 
voor cliënten met onder andere 
schizofrenie, persoonlijkheids- en 
/ of angststoornissen. Sommige  
verblijven er al jaren; begeleid 
wonen is in dit geval het hoogst 
haalbare. David: “Ik schaak vaak met 
een autistische man die amper nog 
buiten kwam en merk dat hij me nu 
waardeert. Hij kijkt nu echt uit naar 
mijn bezoek.” David is dan ook een 
welkome aanvulling op de reguliere 
zorg: “Met de ene persoon praat je 
makkelijker dan met de andere. Small 
talk is prima, afhankelijk van de dag 
of van de  stemming. Nooit gaan 
pushen. Maar makkelijk is het zeker 
niet altijd; soms denk ik ‘wat doe 
ik hier?’ Als mensen zeer gesloten 
of apathisch zijn, op het amoebe-

achtige af, dan kan ik daar weinig 
mee.” Hij wandelt met een 60-jarige 
vrouw die werkelijk bang is voor 
alles. David: “Voor douchen, voor 
eten, voor buiten, noem maar op. 
Een angststoornis, naar ik vermoed, 
gekoppeld aan schizofrenie want 
ze spreekt dagelijks haar moeder 
via de radio. Maar tijdens onze 
wandelingetjes praten we wat af: over 
astrologie, natuur en spiritualiteit. 
Dat  stimuleert haar. Een gezellig en 
normaal gesprek waar de verpleging 
geen tijd voor heeft.” 

David raadt meer bachelor studenten 
aan om vrijwilligerswerk te doen bij 
GGz Breburg. “Persoonlijke aandacht 
krijgen is zo belangrijk voor deze 
groep. Je kunt cliënten weer motiveren 
en het is goed voor je studie. 
Bovendien kunnen ze professionele 
vrijwilligers goed gebruiken. Maar: je 
doet het ook voor jezelf.”

Meer kleur geeft fleur     
Conchita Martinez is er stellig in: 
kleur in je kleding geeft fleur aan je 
leven. Ook daarom is ze vrijwilliger op 
de afdeling kledingsorteer van GGz 
Breburg: “Ik zie graag dat iedereen 
er goed uitziet. Onlangs kwam er een 
man langs die alles zwart zag en ook 
droeg.” Ze gaf hem een  geel t-shirt 
en zei: ‘Hierdoor gaat ook voor jou het 
zonnetje weer schijnen.’ Conchita:  

“Hij zag er eerst niets in maar aan het 
eind van de dag droeg hij het toch. En 
de laatste tijd  kiest hij voor kleurrijker 
outfits.”  Soms blijft er door vertrek 
of overlijden kleding liggen en daarin 
kunnen cliënten dan grasduinen. 
Conchita: “Ik geef dan adviezen zoals 
gisteren nog aan een man met een 
moeilijk postuur. Met een blauwwit 
hemd, beige broek en een bijpassend 
giletje was hij om door een ringetje 
te halen.” Ze staat ook open voor een 
praatje. Conchita: “Dan probeer ik 
mijn klantjes op te vrolijken. Ik  bouw 
een vertrouwensband  op omdat ik 
geen regels opleg: verplicht ze niet 
medicatie in te nemen, spreek ze 
niet aan op gedrag. De verpleging 
moet dat uiteraard wel. Ik hoor en 
zie veel. Signaleer zaken die anderen 
niet zien wegens tijdgebrek en 
personeelstekort. Ik ben de extra 
ogen en oren van de afdeling.”
Als Arubaanse zit zorgen voor 
anderen in haar bloed. Conchita: “Dat 
heb ik van mijn moeder.  Een beetje 
extra zorg en aandacht, dat is  net zo 
belangrijk als pillen uitreiken. En dat 
betaalt zich uit met kleine stapjes. Als 
ik iemand een fijn gevoel kan geven, 
is mijn dag ook weer goed!”    

Ook interesse in vrijwilligerswerk? Ga naar 
www.werkenbijggzbreburg.nl/vrijwilligers of 
stuur een e-mail naar 
vriendendiensttilburg@ggzbreburg.nl 

GGz Breburg is altijd op 
zoek naar extra vrijwilligers. 
Iedereen is meer dan  welkom 
om zijn of haar steentje bij te 
dragen.

Vrijwilligerscoördinator Ingrid 
Zwets-Bergman: “Het is dankbaar 
werk en supernoodzakelijk. Voor 
eenmalige activiteiten  als NL Doet 
en de Burendag werven wij vooral 
onder middelbare scholieren. 
Die steken dan een paar uur de 
handjes uit de mouwen; loopt ons 
hele terrein vol met tieners. Dat 
vinden onze cliënten  zo gezellig 
dat ze vragen: ‘Wanneer komen 
die jongens weer?’” Dat is mooi, 
zo’n momentopname, maar je 
hebt ook duurzame vrijwilligers 
nodig. Dan komen bijvoorbeeld 
psychologiestudenten in beeld. 
Ingrid: “Die moeten een aantal uren 
stage lopen. En waar kan dat beter 
dan bij GGz Breburg? Je doet een 
dijk aan ervaring op, waar je als 
professional veel aan hebt.”

Maatjesschap  
En ook GGz Breburg spint er garen 
bij:  “Active Recovery Triad (ART) 

is de nieuwe tendens in de zorg. 
Om als cliënt te participeren in de 
maatschappij heb je een maatje 
nodig. Voor ondersteuning en 
contact. Maar ook om gezellig mee 
naar bios, terras of sportwedstrijd 
te gaan. Het maatje hoeft geen 
kennis van of ervaring met de 
psychiatrie te hebben maar wel 
geduld en een luisterend oor. 
Een leuke mix is prima want niet 
iedereen hoeft hetzelfde te zijn. 
Idealistisch is prima maar wel 
een beetje streetwise en met 
beide benen op de grond. Voor 
de meest kwetsbare mensen is 
het maatjesschap essentieel. Ze 
bouwen een mooie band op en 
eigenlijk doet die psychiatrische 
achtergrond er helemaal niet 
zo toe. Ook al om stigma te 
voorkomen. Tenzij het nodig is 
om gedrag beter te snappen, 
dan vertellen we dat. Onze ex-

clienten zijn ook van harte welkom 
om als maatje of in een andere 
vrijwilligersfunctie te participeren. 
En hoe stimuleer je de oudere 
vrijwilliger? Ingrid: “Je moet creatief 
zijn. Zo hebben we tijdens onze 
fancy-fair in Dongen op Burendag, 
22 september as, Oud-Hollandse 
spelletjes, een vrijmarkt, een 
springkussen, live muziek en 
bakken we pannenkoeken in alle 
soorten en maten. Er is ook nog 
een biologische markt. Hierbij 
is heel het dorp welkom. En 
tussen neus en lippen werven we 
vrijwilligers die de sfeer gezellig 
vinden. Bekend maakt bemind.”

Daarnaast ligt naast GGz Breburg 
ligt een appartementencomplex: 
“Vorig jaar hebben we alle 
bewoners uitgenodigd voor een 
muziek- en toneelavond. Daar 
zijn ook een paar vrijwilligers 

David raadt meer bachelor studenten aan om vrijwilligerswerk  
te doen bij GGz Breburg. “Ze kunnen professionele vrijwilligers 
goed gebruiken. Maar: je doet het ook voor jezelf.”

“Elk maatje is 
broodnodig!” 


