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Samen verder de markt bewerken 
“We doen allebei hetzelfde, maar wel 

op twee verschillende plekken. We 

werken flink aan meer naamsbekend-

heid bij de thuiszorg en we zijn even 

hard op zoek naar vrijwilligers. Wat 

ligt er meer voor de hand dan onze 

krachten te bundelen?” Algemeen 

coördinator Marian de Groot van VPTZ 

Midden Gelderland ziet alleen maar 

voordelen in de samenwerking van de 

twee pr-werkgroepen van ‘haar’ VPTZ 

Midden Gelderland en VPTZ Arnhem. 

Sinds een half jaar overleggen beide 

werkgroepen om de maand hoe ze 

samen hun aanbod nadrukkelijker op 

de kaart kunnen zetten. 

VPTZ Midden Gelderland bestaat uit 

vier afdelingen, Doesburg - Angerlo 

e.o., Duiven - Westervoort, Rheden - 

Rozendaal en Zevenaar - Rijnwaarden 

- Didam e.o. De circa veertig zorgvrij-

willigers werden vorig jaar zestig keer 

ingezet om mantelzorgers te onder-

steunen bij de verzorging van iemand 

thuis. VPTZ Arnhem bestaat uit veer-

tien zorgvrijwilligers. Zij kwamen vorig 

jaar veertig keer in actie om iemand te 

ondersteunen. 

Overigens werken ze al op beperkte 

schaal samen. Er worden wel eens 

vrijwilligers uitgewisseld als een afde-

ling even krap zit. En de introductie-

cursus die nieuwe vrijwilligers in beide 

afdelingen krijgen, wordt verzorgd 

door Marian. Daarnaast is de voorlich-

tingsfilm van VPTZ Arnhem, deels 

opgenomen met vrijwilligers van Mid-

den Gelderland. 

De eerste resultaten van de verdere 

samenwerking zijn zichtbaar. Op 13 

februari houden ze samen een infor-

matiebijeenkomst in de Paperclip in 

Velp voor belangstellende nieuwe 

vrijwilligers. Van beide organisaties 

zijn coördinatoren aanwezig om vra-

gen te beantwoorden. Bovendien 

wordt er een film vertoond waarin het 

werk van VPTZ is te zien.  

Dinsdag 21 april is er een symposium, 

Samen er Zijn. Dit is een ontmoetings-

bijeenkomst op het ROC Rijn IJssel 

(Middachtensingel) voor professionele 

zorgverleners en vrijwilligers werk-

zaam in de palliatieve zorg. De organi-

satie gebeurt door VPTZ Arnhem en 

Midden Gelderland en de STMG. Het 

symposium is een initiatief van VPTZ 

Arnhem. Ze wil daarmee een impuls 

geven tot nauwere samenwerking 

tussen professionele zorgverleners en 

vrijwilligers.  “Maar”, zo legt beleids-

coördinator Dolf Mulder van VPTZ 

Arnhem uit, “Deze staat in het teken 

van samenwerken. Waarom, zo vroe-

gen wij ons af, pak je dat niet samen 

op met je buren van VPTZ en  de 

STMG, de grootste verwijzer in onze 

regio.” 

Een ander voordeel van samenwerking 

van de pr-werkgroepen is dat ze geza-

menlijk de markt kunnen bewerken. 

Kosten voor bijvoorbeeld advertenties 

en staanplaatsen op braderieën of 

evenementen worden gedeeld. Arn-

hem haakt vanaf nu ook aan bij de 

nieuwsbrief voor externe contacten en 

er wordt samengewerkt aan een nieu-

we banner die wordt aangeschaft na 

een gift van de Rotary Duiven.    

Marian de Groot denkt al weer een 

stap vooruit. “Wij hebben voor onze 

vier lokale afdelingen in Midden Gel-

derland een centraal nummer. Mijn 

toekomstdroom is dat dit één nummer 

wordt, met Arnhem erbij. Dan wordt 

het voor iedereen nóg makkelijker om 

ons te vinden en kunnen we nóg beter 

ons werk doen.” 
Dolf Mulder en Marian de Groot in overleg over het symposium. 
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De "Ster van Bethlehem" is een van de bekendste astronomische verschijnselen uit de Bijbel. Door de eeu-

wen heen is dit door diverse geleerden onderwerp van onderzoek geweest.  

De een komt tot de conclusie dat het een komeet moet zijn geweest, de ander dat het een nova of een con-

junctie was, terwijl theologen weer tot de slotsom kwamen dat het misschien verschijning van een of meer-

dere engelen of zelfs de vuurkolom Shekinah was. Weer anderen beweerden zelfs dat het een UFO was.    

Wat een ieder ook denken mag, VPTZ wenst jullie allen goede dagen toe met als doel het licht te zoeken in 

welke vorm dan ook.  

Vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders van  

VPTZ Midden Gelderland en VPTZ Arnhem wensen u 

fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. 



Hoe kunnen professionals en        

vrijwilligers elkaar versterken? 
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Nummer voor hulpvragen: 

Tel. 06-174 55 664 

Algemeen coördinator: 

Marian de Groot 
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VPTZ Arnhem, Tel: 06 - 510 09 572                         

(dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur) 

www.vptzarnhem.nl 

VPTZ Midden Gelderland, VPTZ Arn-

hem en STMG organiseren dinsdag 

21 april 2020 een symposium over 

het thema ‘Samen Er Zijn’.                        

Verpleegkundigen en verzorgenden 

uit de thuiszorg buigen zich samen 

met vrijwilligers werkzaam in de 

palliatieve zorg over de vraag hoe 

ze deze zorg gezamenlijk kunnen 

verbeteren . 

Het symposium is voor alle thuis-

zorgorganisaties en er wordt   

 

 

accreditatie aangevraagd.                          

Deze inspirerende studie- en ont-

moetingsdag wordt gehouden bij 

het ROC Rijn IJssel aan de Middach-

tensingel 2 in Arnhem. Onder      

leiding van dagvoorzitter Hester 

Macrander (onder meer bekend als 

columniste, cabaretière en coach) 

kunnen deelnemers meedoen aan 

workshops. Nadere informatie volgt 

later. 

Deelname  is gratis. Het symposium 

is van 15.00 tot 20.00 uur, inclusief 

een maaltijd. 

Secretariaat: 

Akkerwindestraat 1-109 

6832 CR Arnhem 

www.vptzarnhem.nl 

info@vptzarnhem.nl 

Nummer voor hulpvragen: 

Tel. 06-5100 9572  

Beleidscoördinator: 

Dolf Mulder 

Tel. 06-1495 1013  
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Noteer 21 april alvast in uw agenda: 

 

Professionals en              

vrijwilligers praten 21 

april op het ROC Rijn 

IJssel over het                      

verbeteren van zorg. 

http://www.vptzmiddengelderland.nl/
mailto:info@vptzmiddengelderland.nl
https://vptzarnhem.nl/
https://vptzarnhem.nl/

