
 

 

En wie ben jij dan? 
 
 

Voor- en achternaam: Nel Kok ev Goeijenbier 
 
Organisatie: 

 
Careyn DWO  

 
Sector: 

 
Ouderenzorg intramuraal 

 
Naam functie: 

 
Coördinator vrijwilligerswerk 

 
Aantal uren dat je werkt:  

 
32 

 
Aantal vrijwilligers: 

 
250 plus minus 

 
 
 
 
 
 
 
Wat doe je als eerste als je op je werk komt? 
Dan ga ik water halen voor het koffiezet apparaat en gooi het water wat is blijven staan in het 
apparaat bij de planten. 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Het mooie aan mijn beroep vind ik: 

• dat je ervoor kunt zorgen dat vrijwilligers gezien worden en dat er allerlei zaken om het 
vrijwilligerswerk goed geregeld worden 

• dat je ervoor kunt zorgen dat  sommige vrijwilligers door kunnen stromen naar betaald werk 
omdat je hen enthousiast hebt gemaakt voor werken in de (ouderen) zorg  

• dat je ervoor kunt zorgen dat de juiste vrijwilliger op de juiste plek komt 

• dat je ervoor kan zorgen dat de maatschappelijke- en snuffel-  en taalstagiaires in de zorg 
stage kunnen lopen, zodat zij op een ongedwongen manier kennis kunnen maken met de 
beroepen binnen de zorg,  

• dat je steeds weer nieuwe creatieve oplossingen mag bedenken om er voor te zorgen dat 
alles goed blijft lopen  

En dat ik steeds weer bij leer, en nieuwe mensen leer kennen. Leuker werk is er echt niet. 
 
Wanneer dacht je: zo, dat heb ik toch maar even voor elkaar gekregen!? 
Denk ik wel regelmatig zo dat heb ik toch maar voor elkaar gekregen  De 1e keer toen er 
eindelijk een officieel beleid op papier kwam met contracten (plus minus 16 jaar geleden). De 
laatste keer was wel dat er een bedankkaart gestuurd werd door de raad van bestuur aan alle 
vrijwilligers Careyn breed, dus ook alle locaties buiten DWO 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 
Het certificaat goed geregeld van het NOV behalen. 
 
Hoe blijf je in verbinding met je collega coördinatoren in en/of buiten je organisatie? 
Met een aantal coördinatoren waar ik mee de opleiding innovatief vrijwilligers management 
(2013) heb gezeten Whatsapp ik regelmatig. Pré Corona kwamen we ook minimaal 2x per jaar 
bij elkaar om bij te kletsen en te kijken waar we werkten (sommigen zijn van baan veranderd), 
om ideeën uit te wisselen en elkaar met raad en daad terzijde te staan. Dat laatste doen we nog 
steeds maar nu inderdaad alleen nog via de app. 
 



 

 
 
 
 
Pré Corona probeerde ik minimaal 1x per jaar deel te nemen aan de landelijke bijeenkomsten 
van AGORA, zo ook de ambassadeurstrainingen getracht altijd te bij te wonen. Daarnaast 
bezocht ik in de regio’s de netwerk bijeenkomsten. Eèn van de netwerkbijeenkomsten gaat nu 
via teams en èèn op veilige wijze met een max aantal deelnemers. 
Ook probeer ik regelmatig scholingen over ons prachtige vak bij te wonen en  daar nieuwe 
contacten te leggen. 
Binnen Careyn voor alle medewerkers die de verantwoording hebben voor de vrijwilligers  
bijeenkomsten gepland (met hen is er nu toch meer mailcontact) We kwamen nu tot de 
ontdekking dat het best fijn is als je niet helemaal naar de andere kant van Nederland hoeft te 
reizen voor een overleg.  Hoewel het toch erg fijn is om mensen live zien en te spreken. 
Andere collega’s spreek ik ook wel via de camera met Whatsapp en gewoon via de telefoon 
dan zonder beeld ☺ 
Ik probeerde ook wel contacten die ik bij Movisie heb op gedaan tijdens bijeenkomsten voor het 
opstellen van een soort handboek vrijwillige inzet te onderhouden (17- 16 jaar geleden) met 
coördinatoren uit de regio, maar dat is eigenlijk de laatste paar jaar wel verwaterd.  
Soms wat contact via LinkedIn in en facebook maar over het algemeen toch nu het meeste 
contact per mail en soms een kaartje of telefoontje. 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één of twee zinnen). 
Blij met een beroepsvereniging zoals AGORA die toch steeds met leuke nieuwe ideeën komt en 
die ons als beroepsgroep geweldig overal vertegenwoordigt en ondersteunt. Trots en blij dat ik 
deel mag uit maken van AGORA!  
 


