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Floriaan vond het erg leuk om als assistent te helpen bij de G-teams 
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Het is er in allerlei soorten en maten 
We hebben ongeveer drie kwartier voor het interview én de foto. Op tennisverenging Griffesteyn 
heb ik afgesproken met Floriaan de Beer, leerling van het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ). Hij 
komt net uit school en na het interview gaat hij meteen door naar zangles. 

Zeist - 'Ik heb inderdaad een druk leven', geeft hij aan, 'mijn maatschappelijke stage van 20 uur 
heb ik dan ook net kunnen volmaken. Ik vond het erg leuk om als assistent te helpen bij de G-
teams en volgens mij waren ze hier ook wel onder de indruk. En daar was ik toch ook heel blij 
mee!' 
 
Het is niet geheel vrijwillig 
Floriaan heeft geholpen bij de tennislessen van het G-team. De G staat officieel voor 
"gehandicapt" en gelukkig zie je steeds vaker bij sportverenigingen dat er voor iedereen wat te 
doen is. "ik mocht ballen aanspelen, zelf mee doen en af en toe kon ik wat tips geven. Omdat ik 
zelf ook tennis, ken ik het spel en dat maakt het ook zo leuk'. 

Deze maatschappelijk stage is natuurlijk niet geheel vrijwillig, maar ik heb er een leuke tijd gehad. 
We praten toch ook even over zijn liefde voor zingen, zijn profielfoto met Marco Borsato maakt 
me namelijk nieuwsgierig. Hij blijkt al jaren een trouwe fan te zijn en ook een keer met hem 
samen gezongen te hebben! Hoe bijzonder is dat! Maar hij doet meer, naast tennis speelt ook 
nog hockey. 'Mijn moeder vond het ook belangrijk dat ik een teamsport ging doen', zegt hij met 
een glimlach. 

Mooi voorbeeld doet volgen 
Voor leerlingen op de middelbare school staat vrijwilligerswerk niet erg hoog op hun 
prioriteitenlijst. Als ik hem vraag waarom geeft hij aan: ' Bij mij staat school gewoon op nummer 
één. En voor veel jongeren die naast school en hobby`s iets willen gaan doen is geld verdienen 



dan belangrijker dan het doen van vrijwilligerswerk. Ook denk ik dat veel jongeren vooral eerst 
aan zichzelf denken', zegt hij tenslotte. Wat zou je tegen jongeren willen zeggen om juist wel 
vrijwilligerswerk te gaan doen? Hij denkt even na, 'Het staat goed op je CV en het kost niet altijd 
veel tijd. En het is natuurlijk ook goed om eens aan anderen te denken'. Heel mooi Floriaan, laat 
iedereen je voorbeeld volgen. 

Meer informatie 
Ook geïnspireerd? Vrijwilligerswerk is er in vele soorten en maten. Ook voor kleinere klussen die 
niet heel veel tijd kosten én waar je andere echt lij mee maakt. De Vrijwilligerscentrale Zeist helpt 
alle bewoners van Zeist graag in hun zoektocht naar vrijwilligerswerk. Bekijk onze vernieuwde 
vacaturebank op vacaturebank.vrijwilligerscentralezeist.nl waar nu bijna 300 vacatures op staan. 
Ook dit jaar organiseren wij de Vrijwilligersmarkt, zet de datum van 29 september alvast in je 
agenda. 
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