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COLUMN ‘TINTELENDE TITEL’ 
De voorzitter aan woord 

 
Het helpt wanneer je iets moet onthouden als alle woorden 
dezelfde beginletters hebben. Ezelsbruggetjes en alliteraties 
maken dat dingen ons sneller bijblijven. Het wordt veelvuldig 
toegepast in leermethodieken, reclame, spreekwoorden en 
beleidskaders.  
Binnen vrijwilligersland hebben we het natuurlijk over de 6 B’s: 
Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, 
Beëindigen. In Vlaanderen gebruiken ze overigens vijf V’s voor 
een kwaliteits- en zinvol vrijwilligersbeleid; de vijf fases die een 
vrijwilliger normaliter doorloopt: Vind, Verwelkom, Versterk, 
Verbeter en Vertrek. Een variatie daarop zijn de vier V’s van 
Vinden, Verbinden, Versterken en Verrassen.  
 
Even terug naar de B’s. Die worden veelvuldig gebruikt! Binnen 
de verkoop staan 6 B’s voor Branche, Bedrijf, Beleid, 
Beslissingsunit, Behoefte en Budget.  
Binnen de kraamzorg worden 6 B’s gebruikt voor Borsten, Buik, 
Baarmoeder, Blaas, Benen en Beleving: daar waar de 
kraamverzorgster alert op moet zijn. Binnen de B-to-B doorloop 
je 6 B’s voordat je contact gaat zoeken met een bedrijf om een 
afspraak te maken, en verdiep je je in Branche, Bedrijf, Beleid, 
Beslissingsunit, Behoefte klant en Budget.  
Integratie en inburgering gebruikt de B voor een methodiek voor 
doorlichting op toegankelijkheid: Bruikbaarheid, 
Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid, Bekendheid, 
Begrijpbaarheid en Betrouwbaarheid. Al moet ik toegeven dat  
ik…Lees hier de hele column 
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Dit jaar vieren we feest en daar hoort natuurlijk” iets 
lekkers” bij. Wij eten daarom tijdens ons congres taart 
met een missie, ouwe taart (www.joehoe-ouwetaart.nl) 
Een lekker taartje met een sociale impact! 
 
Van ieder verkocht taartje wordt een deel gedoneerd aan 
Stichting  Met je hart, die zich inzet tegen Eenzaamheid. 
 
Wat is Stichting met je hart? 
Kwetsbare ouderen met elkaar  
verbinden, dat is onze missie.   
Met heel ons hart slaan wij een  
brug tussen vergeten worden en  
aandacht krijgen. Met je hart is  
een unieke en grote vrijwilligers-  
en netwerkorganisatie.  
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En wie ben jij dan? 
Een lid aan woord! Wil jij ook, mail ons dan! 
 
Naam:   Pien van Bueren-Fraikin 
Organisatie: Flevoziekenhuis  
Sector:  Ziekenhuis 
Naam functie: Coördinator vrijwilligers 
Aantal uren: 24 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden.  
Mensen-mens, verantwoordelijk, resultaatgericht.  
 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?  

Liever voor niets 😊 ik heb graag een goede nachtrust.  
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep?  
Het omgaan met veel verschillende mensen, een goede match zien te 
vinden door vrijwilligers op de goede plaats in te zetten waardoor een 
win/win situatie ontstaat.  
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?  
Mijn plaats en die van het vrijwilligerswerk in de organisatie versterken. Ik 
hoop in december het keurmerk “goed geregeld” te behalen.  
 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen 
aanpakken op het gebied van vrijwilligerswerk / coördinatie 
vrijwilligerswerk in Nederland?  
De juiste en eenduidige waardering toekennen aan het beroep 
vrijwilligers coördinator  
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van 
AGORA, wat zou dit dan zijn?  
Blijf je inzetten voor je vrijwilligers, het werk wat je doet is zeer 
waardevol.   
 
Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de 
komende 5 jaar?  
Ondersteunen van de coördinatoren in de breedste zin van het woord. De 
leden op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
vrijwilligerswerk.  
 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit?  
Mijn functie zal in de loop van de jaren nog belangrijker worden. De vraag 
naar vrijwilligers zal nog meer stijgen en het is belangrijk dat deze goed 
gecoördineerd worden. Door het behaalde keurmerk zal mijn positie in de 
organisatie verbeterd zijn.  

  
 

Met meer dan 120 
aanmeldingen zit ons  

jubileumcongres 
‘Verbinding geeft Kracht’   

tot aan de nok toe 

VOL 
Wij zien jullie graag 

allemaal op 14 november 
in Utrecht. Wij hebben er 

heel veel zin in! 
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