
 

 
Coördinatoren Vrijwilligerswerk maken Nederland 
 

Ik ben Willem-Jan de Gast. Ik heb me de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot expert op het 

terrein van vrijwillige inzet. Ik heb in de loop van de jaren honderden coördinatoren 

vrijwilligerswerk getraind, geadviseerd en gecoacht in het werken met vrijwilligers.  

Als docent ben ik verbonden aan de drie post-HBO opleidingen vrijwilligersmanagement die 

Nederland kent. En ik ben co-auteur van het Basisboek Vrijwilligersmanagement en een 

aantal andere publicaties over vrijwillige inzet. 

 

Tijdens de openingssessie van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet – Mensen maken 

Nederland op 2 december j.l. werd door meerdere sprekers de nadruk gelegd op de cruciale 

rol van de coördinator vrijwilligerswerk. Zij verleidt mensen tot het omzetten van hun 

vrijwillige energie in actie. Zorgt dat vrijwilligers op de juiste plek terecht komen en dat de 

randvoorwaarden geregeld zijn. Begeleidt, ondersteunt en waardeert de vrijwilligers 

waardoor ze gemotiveerd blijven. Legt verbinding met collega’s en partners zodat het 

draagvlak voor vrijwillige inzet vergroot wordt. En laat zien wat de waarde en het belang van 

vrijwilligerswerk zijn. 

 

De onmisbare coördinator 

Kortom, de coördinator vrijwilligerswerk is onmisbaar als we nu en in de toekomst willen dat 

mensen Nederland maken. Maar…wat helpt jou als coördinator om al dat fantastische werk 

te doen? Krijg jij zelf de ondersteuning, begeleiding en waardering die je nodig hebt?  

Het onderzoek dat ik in 2019 samen met oud-collega Michaëla van Movisie heb gedaan naar 

de rol en positie van de coördinator laat zien dat er nog een wereld te winnen is. 

 

Trainingsaanbod speciaal voor jou 

Daarom ga ik in 2021 vanuit mijn bedrijf Nomade Training en Advies workshops, trainingen 

en een leergang voor jou geven. Zo wil ik eraan bijdragen dat je je kennis en vaardigheden 

verder kunt versterken en zo nog beter in staat bent om je werk te doen. 

 

Dit voorjaar: drie online workshops 

Dit voorjaar bied ik drie online workshops aan: 

• 11 maart 2021 tussen 13.30 en 16.30: Vernieuwen van je vrijwilligersbeleid: de 

coronacrisis als spiegel en vergrootglas;  

• 22 april 2021 tussen 13.30  en 16.30: Je invloed vergroten: versterken van je 

strategische positie;  

• 27 mei 2021 tussen 13.30 en 16.30: Effectief samenwerken: belangen en behoeften bij 

elkaar brengen. 

Meer informatie over de workshops vind je op mijn site: www.nomadetrainingenadvies.nl. 

Daar kun je je ook inschrijven. Als lid van AGORA betaal je geen € 79,50 maar  

slechts  € 74,50 per workshop. 

 

In het najaar 2021 staan een drietal (live) trainingen en een leergang op stapel.  

Meer daarover kun je lezen in volgende AGORA nieuwsbrieven en op mijn site.  

Wil je als netwerk/platform van AGORA samen een workshop of training doen of wil je 

onderzoeken of een in-company traject interessant is, mail me dan op 

willem@nomadetrainingenadvies.nl of bel me op 06-22118523. 

 

Willem-Jan de Gast 

Nomade Training en Advies 
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