
En Dieuwke ploegt voort, met oog voor de mensen aan de rand. 

Op 1 september beëindigt Dieuwke Bijlsma, aangesteld als coördinator van het Buiten-RIC (Re-
IntegraCe-Centrum) en nazorg ex-gedeCneerden, haar werkzaamheden bij Solidair Friesland. Het 
project gaat door, maar helaas hebben we afscheid moeten nemen van Dieuwke. Op de foto houdt 
Dieuwke een inleiding over haar werk in het Buiten-RIC. De foto is eerder dit jaar gemaakt in de PI 
Leeuwarden, toen alle collega’s uit Nederland bij Solidair Friesland te gast waren. Hieronder volgen de 
afscheidswoorden van teamleider Jan Bosman voor Dieuwke en de reacCe van Dieuwke. We wensen 
haar veel succes met het werk in het AZC van LuTelgeest. 

Op 1 september 2017 kwam Dieuwke Bijlsma in dienst bij Solidair Friesland. Het is nog maar zo kort 
geleden, en het lijkt soms al alsof we elkaar al zo lang kennen. 
Dat klopt ook. Want toen Dieuwke in dienst kwam was ze al vele jaren acFef als vrijwillig coördinator 
in het maatjesproject Exodus-Support. Maeike van de Meulen had haar aanbevolen als coördinator. 
En dat was een goed advies. 
Dieuwke heeL het project een enorme duw gegeven. Het heeL een mooie ontwikkeling gekend. 
Dankzij haar sociale, agogische en communicaFeve vaardigheden heeL Dieuwke het project goed op 
de kaart gezet en kunnen uitbreiden met het Buiten RIC. Op dat moment ontstond ook de ruimte om 
Dieuwke een – bescheiden – baan aan te bieden om beide projecten te coördineren. 
Dieuwke heeL bergen verzet. Wat een moFvaFe! Wat een inzet. Wat een deskundigheid. Klasse. 
Wat mij duidelijk is geworden, is dat haar hart ligt bij de gedeFneerden en bij de  
Met  haar enthousiasme heeL ze  de vrijwilligers kunnen moFveren en ondersteunen, ook als het wel 
eens moeilijk was. 
Met gemak onderhield ze contacten met de gedeFneerden, met de collega’s en stafleden in de PI, en 
met de sociale wijkteams in Leeuwarden. Daardoor werd het mogelijk een geheel nieuw project van 
de grond te krijgen: het Buiten-RIC. 
Dankzij de kwaliteiten, contacten en het doorzeXngsvermogen van Dieuwke is het project in vrij 
korte Fjd van de grond gekomen en heeL het haar bestaansrecht bewezen. Ze heeL er zelfs de extra 
bijdrage ui het Iepen Mienskip Fûns mee kunnen binnenhalen. Dat kwam goed uit, want extra ruimte 
voor de financiering van het project was alFjd zeer welkom. 
Dieuwke houdt van dit pionierswerk en heeL een heldere visie op wat gedeFneerden nodig hebben 
en wat vrijwilligers daarin kunnen betekenen. 
En dat is best veel, ook al ziet Dieuwke ook heel scherp de grenzen van de inzet door vrijwilligers. 
Helaas zijn de poliFeke visies van de overheid en de bestuurlijke visie van de PI en de gremia rond de 
PI niet zo helder. Door de vele wisselingen in de direcFe  van de PI en door de schommelingen in he 
beleid t.a.v. de inzet van vrijwilligers . 
zelf ook posiFef over de kans die ze heeL gekregen om het project vanaf  het begin mee te 
ontwikkelen en vorm te geven. 
Het was een bi\ere tegenvaller toen bleek dat de gemeente geen ruimte had voor  
En de volgende tegenvaller was de mededeling dat de PI-leiding en het Veiligheidshuis eerst alles op 
een rijtje wilde ze\en alvorens een posiFef advies te geven over de inzet van vrijwilligers in de P:I. 
E.e.a. heeL ertoe geleid dat we een pas op de plaats moesten maken met het project. Het project 
gaat door, maar voorlopig even zonder Dieuwke. Ook voor Dieuwke een tegenvaller, maar ze toonde 
als alFjd haar veerkracht. Ze bood aan eerst gewoon verder te gaan als vrijwillig coördinator, zoals ze 
ook begonnen was. 
En ondertussen ging ze op zoek naar ander werk. Weer werken met asielzoekers, dat sprak haar ook 
alFjd al aan. Er kwamen kansen bij het COA en uiteraard werd ze meteen aangenomen. In 
Lu\elgeest, wat dichter bij huis. 
De asielzoekers, de medewerkers en de leiding zullen blij met je zijn. En wij gaan je missen. Je inzet. 
Je ondersteunende opmerkingen. Je bijdragen in de discussie. 
Je humor. Je alFjd posiFeve inslag, ook als het echt heel lasFg was. Je kriFsche vragen. De 
voetbalplaatjes. Zeker ook de voetbalplaatjes. 
En de boerin, zij ploegde voort. Dat is een beetje het beeld waar wij aan dachten. AlFjd weer plannen 
maken, zaaien en oogsten. Hard werken. En het werd ook ‘gevoed’ door de gedachte dat Dieuwke in 



haar vrije Fjd graag zelf acFef is op het land. De courge\es voor de voedselpakket voor mensen in de 
noodopvang gaan we ook  missen! 

Heel veel dank voor heel veel inzet, Dieuwke. 
Ik geef nu Loek het woord om het afscheidscadeau aan te bieden. 

ReacFe van Dieuwke: 

Dank voor de mooie woorden en het prachFge geschenk. Ik ga Solidair Friesland en de mensen ook 
erg missen. De mensen in de PI, de vrijwilligers. Het fijne aan het werken bij Solidair Friesland vond ik  
dat je alFjd je eigen verhaal kwijt kon en dat er ruimte is voor eigen iniFaFef. En als team waren we er 
voor elkaar, ook in minder goede Fjden. We hebben veel meegemaakt en als team deden wij dat 
goed. We kunnen goed naar elkaar luisteren en respecteren elkaar en kunnen op elkaar bouwen. 
Samen werken vanuit zo’n vertrouwensband is lang niet overal vanzelfsprekend. 
Ik heb veel geleerd, ook van de mensen die in detenFe zaten. Zij houden de samenleving ook een 
spiegel voor. En ik heb geleerd dat je alFjd een verbinding kunt maken. Ik heb geleerd eens tukje mee 
te lopen met mensen die door niemand gezien worden. En dat je het denken in doelgroepen los kunt 
laten. Je hebt met mensen te maken, ook in dit werk. Door voor mensen open te staan en naar hen te 
luisteren kun je het goede in mensen zien. Ook al is het nog zo klein,  je moet het willen zien bij de 
ander. En als je er iets ,mee kunt is dat nog mooier. 


