
AGORA Nieuwsbrief juni 2019 
 

 
 
Het netwerk in Maassluit e.o.: Hanneke Kerssemeijer vertelt! 
 

 
 
In gesprek met Hanneke Kerssemeijer, Coördinator Vrijwilligerssteunpunt, Afdeling Samenleving, 
bij de Gemeente Maassluis over het ontstaan van het netwerk Maassluis e.o. 
 
De kerntaak van het Vrijwilligerssteunpunt Maassluis is het ondersteunen van de 
vrijwilligersorganisaties. Daarvoor voer ik regelmatig gesprekken met de vrijwilligersorganisaties in 
de stad, om te weten waar zij behoefte aan hebben als het om ondersteuning gaat. Regelmatig kreeg 
ik het signaal dat de druk op vrijwilligersorganisaties in de zorg en welzijn groter werd. Dit komt 
onder meer doordat de gemeente een groter beroep doet op deze organisaties en haar vrijwilligers. 
De vrijwilligerscoördinatoren vroegen of er misschien een netwerk opgezet kon worden om van 
elkaar te leren en elkaar te versterken. Dat was voor mij de aanleiding om van start te gaan.  
 
In eerste instantie was het netwerk toegankelijk voor alle vrijwilligerscoördinatoren uit alle 
werkvelden. In een groep van 20 personen en twee uur de tijd kwamen vaak die sectoren het meest 
aan bod waar de meeste mensen van aanwezig waren. Hierdoor was de bijeenkomst voor de 
anderen minder interessant. Het was lastig om de gemeenschappelijke deler te vinden.  
Eén van de coördinatoren is lid van AGORA en stelde de training ‘Geweldloze communicatie’ voor 
van Jolanda Looijen en Jeanine Hilkens. Deze zou een half dagdeel in beslag nemen. Zelf dacht ik dat 
de vrijwilligerscoördinatoren met hun beperkte tijd niet zouden willen meedoen. Dit bleek echter wel 
het geval te zijn. Met name de coördinatoren uit de zorg en welzijn sector deden mee, waardoor er 
al meer homogeniteit in de groep ontstond dan daarvoor.  
 
Uiteindelijk zorgde de training voor meer betrokkenheid, openheid en vertrouwen en gingen we 
verder met het ‘netwerk vrijwilligerscoördinatoren zorg en welzijn’. Met dit netwerk willen we de 
kwaliteit van het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn verhogen.   
 



Wie is hierin de kartrekker? 
De kartrekker ben ik. Daarnaast zijn er ook karduwers. Dit zijn met name de 
vrijwilligerscoördinatoren die lid zijn van en voeding krijgen vanuit AGORA. Hun enthousiasme werkt 
inspirerend voor ons netwerk. Zij komen regelmatig met ideeën en voorstellen en denken mee over 
de voorbereiding van de volgende vergadering.  
 
Hoe ziet het ideaal toekomstbeeld van het netwerk eruit? 
In het ideale toekomstplaatje hebben de leden van het netwerk ieder met hun eigen organisatie een 
grotere aantrekkingskracht op vrijwilligers. De leden werken samen en kijken naar het bredere doel: 
kwalitatief hoogstaand vrijwilligerswerk.  
 
Wat is de doelstelling van het vrijwilligerswerk bij de organisatie – Vrijwilligerssteunpunt? 
De doelstelling is: het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties in Maassluis.  
 
Wat is de visie van Vrijwilligerssteunpunt op het vrijwilligerswerk? 
Vrijwilligerswerk: 

• iedereen kan vrijwilligerswerk doen en is welkom 

• vrijwilligerswerk is vrijblijvend  

• waardeer je vrijwilligers (herkennen, erkennen, waarderen en belonen) 
Netwerk: 

• verbinden biedt kansen en versterkt 

• je kunt van elkaar leren en je kunt elkaar inspireren.   
 
Hoe is de borging van het werkonderdeel vrijwilligerswerk en de coördinatie vrijwilligerswerk? 
Het Vrijwilligerssteunpunt is ondergebracht bij de gemeente Maassluis. Ik werk daar 30 uur als 
coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt, samen met tien vrijwilligers.  
 
Onder welk bedrijfsonderdeel valt het vrijwilligerswerk en coördinatie vrijwilligerswerk? 
Op dit moment valt het Vrijwilligerssteunpunt onder het cluster Inwoners (hier zijn vier clusters: 
Stad, Inwoners, Bedrijfsvoering en Stadsbedrijf). Dit cluster richt zich op het ondersteunen van de 
beleidsmedewerkers.  
 
Wat is ‘de kracht’/ wordt ‘de kracht’ van dit netwerk? 
De kracht van dit netwerk is nu: 

• een duidelijk doel voor ogen hebben, 

• openstaan voor elkaar en elkaar verder willen helpen,   

• luisteren naar elkaars ideeën en meedenken. 
 
Wat hebben de workshops ( Verbindende Communicatie, missie van het Netwerken) vanuit het 
project Vrijwillig Dichtbij opgeleverd? De meerwaarde / resultaat tot nu toe? 
De workshops hebben deze kracht opgeleverd. We hebben met elkaar een goede toon gevonden. 
Iedereen is zich meer bewust geworden van haar/zijn eigen rol in de samenwerking en er is meer 
vertrouwen en openheid ontstaan.  
 
Wat wil je kwijt / anderen laten weten voor Nu en de Toekomst? 
Een investering in hoe we met elkaar communiceren en samenwerken levert je op de lange termijn 
veel op. Het is het zeker waard! Netwerken doe je samen; iedereen is belangrijk in dit proces. 
 
 Meer weten over Vrijwilligerssteunpunt Maassluis, klik op  www.prikbordmaassluis.nl  
 

http://www.prikbordmaassluis.nl/

