
 

En wie ben jij dan? 
 
 

Voor- en achternaam: Liselotte Brinkhuis 
 
Organisatie: 

 
AxionContinu 

 
Sector: 

 
Zorg en welzijn 

 
Naam functie: 

 
Vrijwilligers coördinator 

 
Aantal uren dat je werkt:  

 
24 uur 

 
Aantal vrijwilligers: 

 
180 

  
 
 
 
Wat doe je als eerste als je op je werk komt? 
Ik heb een reistijd van 50 minuten, dus als ik gearriveerd ben ga ik, na mijn kantoor openen, lunch 
in de koelkast zetten en computer opstarten, éérst een cappuccino met mijn collega`s drinken! 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Dat ik met veel verschillende mensen, functies en afdelingen te maken heb. Iedereen is weer 
anders en dat maakt het werk ook zo boeiend. 
 
Wanneer dacht je: zo, dat heb ik toch maar even voor elkaar gekregen!? 
Ik heb 1,5 jaar geleden de functie over genomen van mijn voorgangster die het een kleine 20 jaar 
gedaan heeft. Dat was zowel voor mij als de organisatie en de vrijwilligers wennen. Maar door 
goed overleg heb ik aan veel mijn eigen draai kunnen geven, daar ben ik trots op. 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 
Ik ben in oktober gestart met de post-HBO opleiding Vrijwilligers Management aan de Pons 
academie in Utrecht waarvan in juli het examen is. De grootste uitdaging zijn de praktijk 
opdrachten van het starten van een project en het schrijven van een advies notitie. 
 
Hoe blijf je in verbinding met je collega coördinatoren in en/of buiten je organisatie? 
Ik ben een echte netwerker zowel intern als extern. Intern is er met collega coördinatoren “het 
coördinatoren overleg” en daarbuiten hebben we ook regelmatig contact. We helpen en versterken 
elkaar, dat is fijn. Extern heb ik ook veel contacten en via LinkedIn met collega coördinatoren uit 
het hele land. Ik hou ervan om met elkaar te sparren en ideeën van elkaar op te doen. 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één of twee zinnen). 
Ik ben blij met AGORA als beroepsvereniging en zou willen dat iedere vrijwilligers coördinator lid 
werd zodat we elkaar nog beter en meer kunnen versterken en ons vakgebied nog sterker op de 
kaart kunnen zetten. 


