
 

Even voorstellen: coördinator Bianca 

“Ik kan me goed in de gasten inleven.”  

Omdat Ita Holdinga vertrekt als coördinator in Hillegom heeft Lucas 
Schalkwijk een nieuwe collega nodig. En het mooie is, dat die bij wijze van 
spreken al in de coulissen klaarstond. Bianca de Vries had namelijk eerder 

gereageerd op de oproep voor een coördinator in Lisse. Ze woont al haar hele 
leven in Hillegom, daarom waren haar gegevens naar Lucas doorgestuurd. 

Toen Ita aankondigde te willen stoppen, volgden een paar leuke gesprekken 
en is de nieuwe match gemaakt. “Ik voel me echt welkom.”  

Bianca de Vries is getrouwd met Peter en heeft twee volwassen kinderen. Ze begon 

als ziekenverzorgster in DenWeeligenberg maar toen dat werk lichamelijk te zwaar 
werd, volgde ze een opleiding tot medisch secretaresse. Daarna ging ze aan het werk 
op de medische administratie van het artsenlaboratorium, nu Atal Medial. Daar werkt 

ze nu nog twee ochtenden in de week met een aangepaste functie. Want, zo vertelt ze 
openhartig: “In 2003 kreeg ik een herseninfarct. Dat was een lastige tijd, ook omdat 

onze twee kinderen toen nog klein waren. Ik ben 16 weken in een revalidatiecentrum 
geweest, dat was hard werken. Daarna heb ik vooral gedaan wat ik leuk vond en wat 
ik goed kon.” In haar gezin gaan ze er open mee om, zegt ze nuchter: “We kunnen er 

met elkaar om lachen.” 

Die ervaring maakt dat Bianca zich goed kan inleven in de gasten van Fietsmaatjes. 
“Ik weet wat het is om afhankelijk te zijn van andere mensen en om niet meer te 

kunnen wat je zou willen. Dat maakt dat ik betrokken ben bij vrijwilligerswerk en 
extra sociaal ben. Ik kan me goed indenken hoe gasten zich voelen.”  

De duofietsen had ze al vaker gezien. “Wat me trekt in werken voor Fietsmaatjes is 

dat je betrokken bent bij mensen, dat je mensen uit hun isolement kunt halen en 
samen de natuur in trekt. Ik fiets en wandel veel en ik ga graag naar de 
Waterleidingduinen. Daar zag ik ook een duofiets gaan. Zelf kan ik niet als vrijwilliger 

fietsen vanwege mijn beperkingen, maar ik hoop snel een keer met Ton Fenger een 
proefrit te maken om te ervaren hoe het voelt als gast mee te fietsen.” 

Bianca heeft inmiddels kennisgemaakt met veel mensen. De sfeer is goed: “Zij zijn 
enthousiast en ik ook. Ik voel me echt welkom.” Ze is zich al volop aan het inwerken. 
“Samen met Lucas ga ik een intakegesprek met een gast doen met alle bijbehorende 
werkzaamheden. Laatst heb ik voor het eerst een gast gebeld die zich had 

aangemeld, dat vond ik wel spannend. Ik dacht een oudere dame aan de lijn te 
krijgen maar dat was helemaal niet zo!”  

Lucas en Bianca hebben nu net de enquête verstuurd over fietsen in Coronatijd. Zelf 
vindt Bianca kwaliteit van leven het belangrijkste: “Er mag in Coronatijd veel niet. 
Natuurlijk moet je niet gaan fietsen als je bezorgd bent. Zelf zou ik liever een jaar 

korter leven als het leuk is dan een jaar langer achter de geraniums zitten.”  


