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20e Roos van Elisabeth 2012 

Uitreiking op maandag 19 november 2012 

 

Roos voor de categorie professionals volwassenen 

 

De prijs gaat dit jaar naar: 

Daisy van der Werff 
 

voor het project Friend 4 You. 

 

Daisy van der Werff heeft een cruciale rol gespeeld in de oprichting van het project Friend 4 

You. Friend 4 You is door haar en Anne Varenbrink bedacht tijdens hun afstuderen voor de 

hbo-v aan de Saxion Hogeschool in Deventer. Na hun afstuderen zijn de wegen van Anne en 

Daisy gescheiden, het project was toen nog slechts een idee. Daisy heeft ervoor gezorgd dat 

het idee is omgevormd tot een project dat gestart is bij het Psychoseteam van Dimence in de 

regio Hanzestreek te Deventer.  

 

Tijdens het project ondernemen 2ejaars hbo-v studenten van Hogeschool Saxion voor een 

periode van ongeveer 10 weken wekelijks (maatschappelijke) activiteiten met patiënten. De 

activiteiten kunnen leerdoelen zijn vanuit de patiënt, maar het kunnen ook activiteiten zijn die 

de sociale en maatschappelijke participatie van de patiënt bevorderen. Ook kan het gaan om 

praktische ondersteuning zodat het een aanvulling is op het werk van verpleegkundigen. Let 

wel: Een Friend wordt gezien als vrijwilliger wat betekent dat hij/zij geen onderdeel uit maakt 

van het behandelplan maar wel geheimhoudingsplicht heeft.  

De reden waarom er juist voor deze studenten is gekozen is omdat deze groep studenten in 

hun opleiding het onderdeel psychiatrie ‘binnen schools’ krijgen. Tijdens deze zogenaamde 

‘binnenschoolse-periode’ krijgen zij toch de mogelijkheid om kennis te maken met de 

psychiatrie. Het mes snijdt dus aan twee kanten. 

 

Het project Friend 4 You is inmiddels al op twee afdelingen (Team Psychose en Ouderen 2/3 

van Dimence te Deventer) ingevoerd. Onlangs heeft een derde afdeling (Ouderen 1) ook 

interesse in dit project kenbaar gemaakt. Tevens heeft Saxion Enschede te kennen gegeven 

interesse te hebben om Friend 4 You aldaar in te voeren. De ervaringen van zowel 

medewerkers, patiënten als deelnemers (Friends) zijn erg positief en er zijn aanbevelingen en 

ontwikkelpunten benoemd tijdens de evaluatie die kunnen worden meegenomen in de 

implementatie van dit project. 
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Door samenwerking met het project vrijwilligersbeleid is het project geborgd in de 

organisatie: er zijn contracten gemaakt en de administratie wordt vastgelegd. Ook is er door 

deze samenwerking een subsidie toegekend door de Dokter Wittenberg Stichting. Deze 

subsidie wordt gebruikt voor de verdere implementatie van het project bij andere teams en 

regio’s van Dimence. Daisy onderhoudt hiervoor contacten met teams en hogescholen, om 

patiënten die aan het project mee willen doen te koppelen aan studenten. Door Daisy’s inzet 

en enthousiasme loop het project goed en melden steeds meer teams zichzelf aan voor 

deelname het project.  

 

Het feit dat het project niet bij een idee is gebleven kenmerkt het doorzettingsvermogen en 

enthousiasme van Daisy. Ze combineert haar taken als psychiatrisch verpleegkundige met de 

coördinatie van Friend for You. Tijdens de nachtdienst gebruikt ze haar extra tijd om aan het 

project te werken. De coördinatie van het project neemt daarnaast een hoop tijd in beslag, die 

Daisy zonder moeite vormgeeft. Het project levert direct zichtbare resultaten op en heeft zijn 

diensten bewezen. Collega’s noemen Daisy ‘positief, enthousiast en zeer kundig’. De jury is 

van mening dat mevrouw Van der Werff een uitstekende kandidaat is voor de Roos van 

Elisabeth en heeft besloten deze prijs in de categorie professionals volwassenen aan haar toe 

te kennen. 


