
 
En wie ben jij dan?  
In deze rubriek komt één van onze leden aan het woord! Wij stellen steeds dezelfde vragen.  

 
Naam:   Jasja van der Voorden 
Organisatie:  Protestantse Zorggroep Crabbehoff  
Sector:   Ouderenzorg 
Functie:  vrijwilligerscoördinator 
Contract:  20 uur 
 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden.  
Meedenkend, behulpzaam en oplossingsgericht. 
 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?  
Geen goed idee om me ’s nachts wakker te maken… 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep?  
Het mooie aan mijn beroep vind ik dat ik met veel verschillende 
mensen samenwerk. Met vrijwilligers, bewoners, zorgpersoneel, 
maar ook met mensen van andere organisaties. Daarnaast is het 

werk heel divers, vrijwilligers werven, een goede match maken, het schrijven van een nieuwsbrief, 
feesten organiseren. Maar ook dingen ontwikkelen zoals een inwerkprogramma, opleidingen. En met 
elkaar kijken hoe iets beter kan. Het is fijn om af en toe met collega’s uit het werkveld te kunnen 
overleggen hoe zij iets aanpakken, en op die manier kunnen leren van elkaar. Als een vrijwilliger op 
z’n plek zit en echt iets kan betekenen voor een bewoner, dan haal ik daar veel voldoening uit. 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?  
De grootste uitdaging ligt in het werven van nieuwe vrijwilligers. Het zoeken naar samenwerking met 
partners zoals Stichting Present, scholen, Stichting Dordtse Helden, kerken etc. We moeten niet meer 
op zoek naar de vrijwilliger die járen bij ons blijft, maar naar vrijwilligers die incidenteel inzetbaar 
zijn. Meer projectmatig dus. En het vrijwilligerswerk zo inrichten dat mensen zich kunnen inschrijven 
voor een bepaalde klus. De uitdaging zit ‘m ook in het luisteren naar wat vrijwilligers willen en hoe zij 
tegen dingen aankijken. Om vrijwilligers aan te trekken en te behouden, moeten we  daar als 
organisatie op inspelen. 
 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het gebied 
van vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland?  
Ik zou een campagne starten om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk in de zorg. Het 
is zo leuk om jong en oud bij elkaar te brengen. Ouderen voelen zich gezien, genieten van het 
contact. En jongeren ervaren dat hun inzet ertoe doet, dat het leuk is om iets voor een ander te 
doen. 
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit dan 
zijn?  
Maak jezelf zichtbaar. Het werk van vrijwilligers is zo waardevol. Een coördinator is nodig, om dit te 
ondersteunen binnen de organisatie. En werk samen, zoek verbinding met collega’s. 
 
  

 



Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar?  
Ik denk eigenlijk wat jullie nu al doen, vrijwilligerscoördinatoren ondersteunen bij hun werk, 
maatschappelijke trends signaleren, kennis delen d.m.v. congressen, regio-overleggen, etc. Je hoeft 
niet zelf het wiel uit te vinden. Een ander kan voor dezelfde uitdaging gestaan hebben en die kennis 
kun je delen. 
 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit?  
Het werk van vrijwilligerscoördinator zal blijven bestaan uit het werven, selecteren en plaatsen van 
vrijwilligers. Een aantal taken zullen meer op de werkvloer neergelegd worden, zoals het geven van 
attenties, het voeren van evaluatiegesprekken en het geven van begeleiding. Hierdoor ontstaat meer 
ruimte om beter in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en het vrijwilligerswerk nog beter 
te organiseren. 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één zin).  
Ik wens iedereen veel werkplezier, want het werk van vrijwilligerscoördinator is echt heel erg leuk! 
  
 


