
 

 

     

 

In de nieuwsbrief van de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer deed 

Haarlemmermeer voor Elkaar een oproep om in contact te komen met mensen die 

zich als vrijwilliger inzetten bij een organisatie of een particulier. Als 

VrijwilligersCentrale vinden wij het belangrijk én leuk om de mensen die zich op 

vrijwillige basis inzetten een gezicht te geven. Wat zijn hun drijfveren, wie zijn zij en 

waar worden zij enthousiast van? 

 

Deze week een interview met Rob van Dijck werkzaam bij NMCX. Hij gaat dit jaar 

zijn 3de seizoen in als fotograaf voor de organisatie. 

 

Nieuwe uitdaging 

Rob heeft altijd veel gewerkt. Na zijn laatste grote project bij KPN ging hij met vervroegd pensioen. Al aan 

het einde van zijn loopbaan werkte hij niet meer full-time. In de vrije tijd die ontstond zette hij zich in voor 

Museum de Zwarte Tulp in Lisse, ook als fotograaf. Afgestudeerd aan de Fotovakschool ging hij graag een 

nieuwe uitdaging aan naast zijn betaalde baan. Toen eenmaal het project bij KPN was afgerond wilde hij 

meer dan alleen de vrijwilligersbaan bij Museum de Zwarte Tulp. Hij miste zijn werk en collega’s en was 

graag bezig. Gericht ging Rob op zoek naar een vrijwilligersvacature en vond een nieuwe inspirerende plek 

bij NMCX. De organisatie die zich inzet op het verduurzamen van de regio door projecten met bewoners, 

bedrijven en in het onderwijs. 

 

Een foto met een verhaal 

Rob wil graag een professionele bijdrage leveren aan NMCX middels kwalitatieve foto’s voor op de website 

en in de media. Rob houdt ervan om nieuwe dingen te leren en zichzelf te blijven ontwikkelen. Scherp blijven 

en ervaringen opdoen hoort hier volgens Rob bij, ‘Een uitdaging ga ik graag aan. Ik krijgt er 

energie van, ontmoet mensen en er is interactie.’ Een foto maak je immers ‘samen’, dat is er 

zo leuk aan’. Hij wil hetgeen hij geleerd heeft zo goed mogelijk uitvoeren en een aansprekend beeld 

vastleggen. ‘De techniek van een foto is belangrijk maar ook de kwaliteit. Het moet een compositie zijn die 

een verhaal vertelt, een stukje emotie die uit de foto naar voren komt spreekt meer dan een platte 

registratie’. De afwisseling die hij bij NMXC vindt is leuk. 

 

Zaden ontkiemen 

Daarnaast leert hij bij NMCX 

ook leuke nieuwe dingen. 

Immers; ‘waar je mee in 

aanraking komt raak je 

mee besmet’. Kinderen 

bewust maken van duurzaam 

gebruik van natuur en milieu; 

‘Wist je bijvoorbeeld dat wij 

mede in stand houden dat de 

woestijn verder groeit en zich 

uitbreidt? Aan de rand van 

een woestijn waar nog  
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bebossing is zitten vaak nog zaden in de grond. Als deze zaden water krijgen zullen ze ontkiemen en zal de 

woestijn zo ‘teruggedrongen’ kunnen worden.’  

 

Momentopname 

Als fotograaf zijnde probeert hij exact het juiste moment te vangen. Een goede foto maken is seconde werk. 

‘Bij een bruiloft, wat ik ook graag doe, is deze timing helemaal belangrijk. Het halve werk is de voorbereiding, 

juiste positie en dan het juiste moment. De kunst zit hem erin om een paar seconde vooruit op de situatie te 

lopen, ‘weten’ wat er komt en dát moment pakken. Vaak schiet ik ook maar 1 of 2 foto’s’. 

 

Verschil tussen vrijwilligerswerk en betaald werk? Rob ziet dit niet zo. Vrijwilligerswerk is immers niet 

vrijblijvend. In zijn werkwijze en instelling voor deze vrijwilligersbaan zit voor hem geen verschil. Hij gaat 

alleen nu ‘op reis’ en niet meer ‘op vakantie’.  

Wil je meer verhalen lezen van enthousiaste vrijwilligers of ben je zelf op zoek naar vrijwilligerswerk 

of hulp? Bezoek de website, kom langs of neem contact met ons op via: haarlemmermeervoorelkaar.nl  

 

Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 12:30 uur 

Dokter van Dorstenstraat 1, Hoofddorp 

 

Mail: info@haarlemmermeervoorelkaar.nl 

Telefoon: 023 56 98 870 
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