
 

Column voorzitter mei 2020 

We gaan er niet met de pet naar gooien  
 

 

Het AGORA-bestuur vindt ledenbinding belangrijk. Wij willen jullie graag 

écht leren kennen, om van elkaar te leren, om te kunnen delen en om te 

weten wat er bij jullie leeft. Wat zijn wensen en dromen binnen onze 

beroepsgroep en hoe kunnen wij daar als beroepsvereniging op aansluiten. 

Het onderzoek naar de rol en positie van de coördinator vrijwillige inzet 

biedt daarin kansen!  

 

Op ons congres in november 2019 presenteerde Willem-Jan de Gast al een 

tussenstand van het landelijk online onderzoek onder coördinatoren vrijwillige inzet. En dat onderzoek is nu 

klaar. Uiteraard staan er een heleboel interessante en soms ook voor de hand liggende of juist opvallende 

uitkomsten in. Ik heb het gelezen met mijn coördinatoren pet op, maar natuurlijk heb ik ook mijn AGORA pet 

opgezet. De meest opvallende punten, met mijn eigen conclusies, zijn voor mij:  

 

• 800 mensen hebben meegedaan. Als die toch eens allemaal AGORA-lid zouden zijn! Daar ligt dus een 

enorme potentie. Want, één derde van de respondenten kent AGORA niet. Daar is dus nog winst te 

behalen. 

• Van de coördinatoren die AGORA wel kennen, vindt de overgrote meerderheid de beroepsvereniging 

best of zeer belangrijk. Dat beschouw ik als een compliment. 

• 54% van de respondenten geeft aan opleiding, training en intervisie als ondersteuningsbehoefte te 

hebben. Laten wij dat nu net in de regio’s bieden!  

• Wederom 54% geeft aan dat toegang tot informatie, hulpmiddelen en instrumenten hierin ook belangrijk 

is. Ook daarin willen we als beroepsvereniging onze rol nemen.  

• Veel coördinatoren verzuchten dat hun positie afhankelijk is van die ene leidinggevende of 

portefeuillehouder. Maar dat er ook veel wisselingen zijn in dit soort functies. Dit pleit voor grotere 

erkenning van ons vak, zodat een pleidooi voor ons vak bij het aantreden van een nieuwe manager 

overbodig wordt.  

• Er worden aanbevelingen voor 4 groepen gedaan: voor de coördinatoren zelf, voor besluitvoerders, voor 

opleiders en voor landelijke organisaties die de belangen van vrijwillige inzet en coördinatoren vrijwillige 

inzet behartigen. Erkenning van het vak coördinator vrijwillige inzet hangt daar als een rode draad 

boven. Het ontwikkelen van verschillende competentieprofielen is essentieel om het vrijwilligerswerk 

goed te kunnen organiseren. Er is verschil in hoe divers coördinatoren werkzaam zijn, op welk niveau. 

Wat mij betreft is dat geen ranglijst, er is geen slechter of beter. Het is alleen maar fijn als je positie bij je 

past.  

• De rol van AGORA zit voornamelijk in lobby en netwerk. De erkenning pakken we samen op met 

(Michaëla Merkus van) Movisie, opleidingen (Erika Hokke en Hilda Zuidam van Hogeschool Utrecht) en 

met werkgevers. ’s-Heerenloo als heel grote zorgorganisatie heeft hiervoor al een voorzet gedaan, waar 

ik persoonlijk erg blij mee ben.  

• Gelukkig weten we elkaar in coronatijd dus gewoon te vinden. Misschien is juist deze tijd voor ons 

coördinatoren wel een uitgelezen kans, hoe wrang de aanleiding ook is, om te laten zien dat we er in 

moeilijkere tijden toe doen. En misschien nog wel belangrijker: dat we er helemaal toe doen als het gaat 

om het voorbereiden op het nieuwe normaal. Laten we hopen dat dat eerder komt dan we nu kunnen 

denken. Blijf gezond of wordt weer gezond. Meedenken? Mail me op voorzitter@agora-

beroepsvereniging.nl  

 

Het volledige onderzoek is te lezen op: https://www.movisie.nl/publicatie/rol-positie-coordinator-vrijwillige-

inzet  
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