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

 
Naam:   Pieta van der Donk 
Organisatie:  DrieGasthuizenGroep 
Sector:   Ouderenzorg 
Functie: Coördinator vrijwilligerswerk 
Contract: 33,5 uur 
 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden.    
Communicatief, sociaal en invoelend en goed in organiseren 
 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?  
Lekker eten 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep?      
Veel contact met mensen, ervoor zorgen dat mensen/vrijwilligers op 
de goede plek in de organisatie terecht komen. 
 

Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?  
Introductie van de Popup vrijwilligers systeem zowel administratief gezien – automatisering maar 
ook voor de werving en selectie en ben nu bezig met de plan van aanpak. De opzet is om het 
projectmatig aan te pakken, klein beginnen en dan uitbouwen. 
 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het gebied 
van vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland?  
Goede Landelijke campagne opstarten zoals televisie, media etc. om vrijwilligerswerk optimaal te 
promoten. 
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit dan 
zijn?  
Dat je de beheersmatige aspecten goed op orde hebt, een goed personeel administratiesysteem 
waarmee je het management regelmatig van goede informatie kunt voorzien zodat er goede 
beleidsbeslissingen genomen kunnen worden. 
 
Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar?   
Uitbreiden van netwerk leden werven en meer bekendheid geven via media. 
 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit?  
Dan ben ik met pensioen. 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één zin).   
Vrijwilligerswerk is van alle tijden ook na 5 jaar. We hebben ze hard nodig. Er zal steeds meer vraag 
naar komen en we hopen dat de jeugd/jongeren ook actief worden voor de inzet als vrijwilliger. 
 
 

 


