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Fietsmaatjes Hillegom Lisse zoekt een coördinator Communicatie en PR 

“De complimenten, het plezier en de groei zijn de echte beloning." 
 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse zoekt een nieuwe coördinator communicatie nu 
Christa Portegies er na drie jaar mee wil stoppen. “Kijk wat je leuk vindt, je 
kunt je talenten er verder in ontwikkelen,” zegt ze over die rol, die zij als 

vanzelf invulling gaf bij de start van de stichting drie jaar geleden. Nu is de 
gepensioneerde HR Interimmanager toe aan andere dingen. Een vrolijk en 

energiek gesprek over de route van Fietsmaatjes Hillegom Lisse.  
 

In 2018 zocht WelzijnsKompas mensen voor het bestuur van de nieuwe Stichting 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse. Op die oproep reageerde Christa: “Ik vond het leuk om 
iets nieuws op te zetten, met allemaal mensen die stonden te trappelen om te 

beginnen. Ik ging minder werken, maar ik wilde wel geprikkeld blijven worden en mijn 
kennis en kunde graag delen. Dus ik kon op de achtergrond wel iets betekenen.” Dat 
“iets” groeide uit tot de rol van coördinator communicatie en PR. “Het is allemaal 

organisch gegaan. Ik deed wat er voor mijn voeten kwam, en waarvan ik dacht: ‘Oh, 
dat vind ik leuk, dat heb ik nog nooit gedaan maar ik kan het altijd proberen!’” zegt ze 

met een lach.  
 
Startfase voorbij 

Een website laten bouwen, de huisstijl doorvoeren, een nieuwsbrief starten, 
samenwerkingsverbanden aangaan, plannen schrijven en redigeren, overzicht houden 

op alle activiteiten van Fietsmaatjes Hillegom Lisse - Christa gaf de aanzet en werkte 
samen met anderen aan de uitvoering. Met de secretaris is ze daarnaast op zoek 
gegaan naar sponsoren voor nieuwe fietsen. Wat niet wil zeggen dat haar opvolger 

dat ook allemaal gaat doen. De stichting en de communicatie erover zijn de startfase 
immers voorbij. Het wordt binnen het team steeds duidelijker wie wat wanneer 

oppakt. 
 

Wat begon met een duofiets in Lisse en eentje in Hillegom is nu gegroeid naar zeven 
duofietsen: drie in elk dorp plus een reservefiets. Inmiddels fietsen er sinds 1 juli 144 
gasten met 121 vrijwilligers. De oudste gast is 102, de jongste 35. Het doel van de 

stichting is duidelijk: gezelligheid en gezonde beweging bieden aan mensen die, om 
welke reden dan ook, niet zelfstandig kunnen fietsen, van jong tot oud. Actief aan 

iedereen vertellen wat Fietsmaatjes doet heeft aan de groei bijgedragen; Christa heeft 
goede contacten met de media opgebouwd en de inmiddels 256 volgers op Facebook 
en 173 op Instagram verspreiden leuke nieuwtjes verder. 

 
Actiegericht 

Voor de toekomst vindt de afzwaaiende coördinator het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat de communicatie eenduidig blijft, wat soms extra aandacht vergt voor 
twee dorpen binnen een organisatie. Vrijwilligers en gasten gaan en komen, dus in 

beeld blijven is cruciaal. Ook financiën werven voor onderhoud en vervanging van de 
duofietsen is een taak, want de fietsen worden intensief gebruikt en sommige worden 

een jaartje ouder. 
 



 

 

“De succesfactor van Fietsmaatjes Hillegom Lisse is het feit dat we actiegericht zijn”, 

zegt ze. “Het is een hands-on club met veel diversiteit. De teamleden hebben allemaal 
een andere achtergrond. De mensen die zich inzetten willen leuke dingen doen en dat 

doen ze goed. De complimenten, het plezier en de succesvolle groei zijn de echte 
beloning. Dat zorgt ervoor dat je als stichting mensen bindt en boeit, en dat ze zich 

kunnen ontwikkelen.” 
 
Talenten en wensen 

Als coördinator gebruikte Christa haar helikopterview: “Ik zie de talenten van mensen 
en ik zie tegelijkertijd waar ze mee worstelen.” Ze gaat het gesprek aan en ze pakt op 

wat ze nodig vindt. “Ik vind veel leuk, soms teveel…haha. Er zijn twee dingen die ik 
kan: uitweiden en terug in mijn hok.” Dat bracht haar er anderhalf jaar geleden toe 
om ondersteuning te zoeken. Nu is er een team Communicatie en PR dat de taken 

verdeelt naar de talenten en wensen die er zijn. “Het is fijn om met elkaar te kunnen 
sparren.” 

 
Christa stopt omdat ze vindt dat ze het lang genoeg gedaan heeft. “Ik ben toe aan 
andere dingen, mooie dingen maken met de naaimachine, lezen, werken in mijn 

moestuin, zwemmen maar ook niets doen. Ik blijf wel fietsen als vrijwilliger en iets 
doen achter de schermen. Wat, dat laat ik in het midden, kijken wat er gebeurt.”  

 
Haar oproep aan iemand die zin heeft in om aan te haken is dan ook: “Als je er zin in 
hebt, kleef aan. Laat weten wat je zou willen doen! Waar liggen jouw talenten? Heb je 

kennis op dit terrein, wil je dat dan met ons delen? Je doet het samen met ons team 
en we leren van elkaar. Ga ermee beginnen, en we kijken met elkaar hoe het loopt.” 

De vacaturetekst is te vinden op www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl. Reageren kan met 
een mailtje naar info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl  
 

//////////////////// 
 

Informatie voor de pers 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Kromhout, akatel@planet.nl 

of 06-12238304.  
 

Beeldmateriaal bijgevoegd: Christa Portegies (rechts) fietst met haar gast door de 
Hoofdstraat in Hillegom (foto Shalini)  
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