
 

En wie ben jij dan? 
 

Voor- en achternaam: 
 

Daisy Oosterbaan 

Organisatie: 
 

Liberein 

Sector: 
 

Zorg en Welzijn 

Naam functie: 
 

Coördinator Vrijwilligerswerk 

Aantal uren dat je werkt:  
 

(nu nog) 18 uur 

Aantal vrijwilligers: +/- 500 vrijwilligers 
 
 
 

 

Wat doe je als eerste als je op je werk komt? 

Ik ben echt een enorme koffieleut. Als ik op mijn werkplek op kantoor ben is dus mijn eerste missie om een 

bakkie te bemachtigen. In deze thuiswerk-tijd is dit ritueel niet anders. Daar raak ik echter wel een beetje 

verwend door. Koffiebar Daisy maakt namelijk de lekkerste cappuccino’s met sojamelk…  

 

Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 

Het maken van de verbinding. Soms zijn mensen niet bewust wat zij met hun eigen talent kunnen betekenen 

voor hun medemens. Helpen bij de bewustwording en begeleiding geven zodat een vrijwilliger gaat floreren 

vind ik ontzettend mooi. Het is een beroep waarbij ik op een sociale manier mijn ‘ik regel het wel even’ ei 

kwijt kan.  

 

Wanneer dacht je: zo, dat heb ik toch maar even voor elkaar gekregen!? 

In 2010 tot 2018 heb ik in de culturele sector gewerkt. Ik werkte bij Poppodium Atak als talentontwikkelaar en 

draaide diverse projecten voor jonge talenten. Mijn kindje was TOP TSG (TalentOntwikkelingsPlan Twents 

Songschrijvers Gilde). Een project waarbij 6 singer-songwriters een jaar lang coaching en begeleiding 

kregen. Het project liep van maart tot maart. Vrij onverwachts moest Atak begin 2017 haar faillissement 

aanvragen. Het project was dus nog niet afgerond toen dat gebeurde. Ik heb alles op alles gezet om het 

project fatsoenlijk af te ronden. Het beloofde album werd afgemaakt en ook de eindshow vond plaats. Een 

mooie en emotionele avond waar ik nog altijd enorm trots op ben.  

 

Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 

Ik werk sinds januari in mijn huidige functie. Een kantoor heb ik niet; dat is een Corona-afdeling. Op dit 

moment werk ik dus 100% thuis. Alle collega’s ken ik alleen door telefoontjes, digitale meetings of mailtjes. 

Ik mis het persoonlijke contact, de spontane koffie momentjes en de energie die collega’s je kunnen geven. 

Ik kan niet wachten om op kantoor aan de slag te gaan en de organisatie en mensen ook ‘in het echt’ te 

leren kennen.  

 

Hoe blijf je in verbinding met je collega coördinatoren in en/of buiten je organisatie? 

Social Media. Via LinkedIn en Facebook ben ik op dit moment lekker digitaal aan het netwerken, in de hoop 

dat ik een basis tot ontmoeten heb gelegd tegen de tijd dat we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten…. 

 

Wat je verder nog kwijt wilt (één of twee zinnen). 

Niet alle superhelden dragen een cape … ☺  

 

 


