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Geïnventariseerde regionale netwerken / platformen en contactpersonen  
 
AGORA kent 5 Kernregio’s: 

• Regio Noord (provincie Groningen, Friesland,Drenthe) 

• Regio Midden (provincie Overijssel, Gelderland,Utrecht) 

• Regio Noord Holland (provincie Noord Holland en - Flevoland) 

• Regio Zuid Holland en Zeeland (provincie Zuid Holland en – Zeeland) 

• Regio Zuid (provincie Brabant en - Limburg). 
 
 
 

REGIO SUB-REGIO CONTACPERSOON AGORA CONTACTGEGEVENS VERTEGENWOORDIGD: 

REGIO NOORD 

(Groningen, Friesland,  
Drenthe) 
 

Ambassadeur regio Noord   
 

Annelies Hartman-van 
Wijngaarden           
organisatie: ICARE –  
TIJDELIJK* 
 

a.hartman@icare.nl  
06 - 21 85 53 98 
 
 

Regionaal Platform zorg & welzijn – 2 x per jaar – 
wisselende gastheer/-vrouw en locatie, gezamenlijke 
initiatief. 
 

 Ambassadeur noordelijke 
ziekenhuizen 

Agnes Meerman - Scheeven  
organisatie: Martinie Ziekenhuis 
Groningen 
TIJDELIJK* 
 
 

a.meerman@mzh.nl 
050-5247608 
 

Netwerkoverleg sector noordelijke ziekenhuizen 
(Groningen, Friesland, Drenthe) -2x per jaar, locatie van 
een van de deelnemers. April 2019 in Isala kliniek 
Zwolle, geen kartrekker. Onderling geregeld, diegene 
die gastvrouw/-heer is zorgt voor agenda en het 
uitdiepen van thema. Overleg heeft een vrijblijvend 
karakter waarin bepaalde onderwerpen/thema’s 
worden behandel. (april 2019 bespreken wij het 
onderzoeksrapport ‘Kun jij dat aan vrijwilligers 
overlaten?’) 
 

 

 

 

mailto:a.hartman@icare.nl
mailto:a.meerman@mzh.nl
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REGIO SUB-REGIO CONTACPERSOON AGORA CONTACTGEGEVENS VERTEGENWOORDIGD: 

REGIO MIDDEN 

(Overijssel, 
Gelderland, Utrecht) 
 

Ambassadeur regio 
Apeldoorn e.o. 
 

Sylvia vd Landen  
Organisatie: GGnet  
 

s.vanderlanden@ggnet.nl 
088-9334563  
 

• Platform Apeldoorn e.o. zorg&welzijn, formele en 
informele – 2x per jaar (2019 15 april & 4 nov.)  

• Kerngroep Coördinatoren Platform 
Vrijwilligerswerk regio Apeldoorn e.o.– 4x per jaar 
bijeen 

• Voorjaar 2019 - Overleg met Vrijwilligers Centrale 
Zutphen - inventarisatie behoefte – oprichting 
‘nieuw’ netwerk regio Zutphen e.o. 

• Sterk netwerk 

 Ambassadeur regio 
Twente (Hengelo, 
Enschede. Almelo) 
 

Elly Leferink-Jager 
Organisatie:  Ziekenhuisgroep 
Twente  
 

e.jager@zgt.nl  
06-13137256 
 

• Vrijwilligers Platform Zorg & Welzijn Hengelo, 
kartrekker Vrijwilligers Centrale Hengelo 

• Platform ziekenhuizen noord / oost - gemiddeld 2x 
per jaar. 

 Ambassadeur regio 
Twente ( Wierden, 
Reggeland) 
 

Dianne de Graaf  
Organisatie: ZorgAccent 
Hellendoorn  
TIJDELIJK* 
 

D.deGraag@zorgaccent.nl  
054-8688048 / 06-29501587 
 

Vertegenwoordig: Netwerk Regionaal Coördinatoren 
Vrijwilligerswerk Zorg & Welzijn - gemeente 
Hellendoorn e.o.  
 

 Ambassadeur regio Ede 
e.o. 
 

Josien Roelofsen-Hegeman – 
organisatie: Opella  
TIJDELIJK* 

JRoelofsen-
Hegeman@opella.nl  
06-45042309 

• platform Ede e.o. zorg&welzijn 

• onderzoeken – activeren netwerk/platform 
Wageningen en netwerk Ede -versterken. 

 regio stad Arnhem  
 

Hanneke Schweitzer (geen lid, 
aangesloten NOV) 
Vrijwilligerscentrale Arnhem  

 • overleg coördinatoren vrijwilligerswerk Arnhem 
e.o. (AGORA leden uit deze regio, zijn hierbij 
aangesloten) 

• overleg Informele zorg Arnhem 

• overleg vrijwilligers – taal maatjes  
 

 regio Gelderland 
 

Hester Bats 
Organisatie: Spectrum Arnhem 
(geen lid) 
 

h.bats@spectrumelan.nl  
06- 41241120 / 026-
3523420 
 

Vanuit Spectrum wordt 3 maal per jaar een Provinciaal 
Netwerk Vrijwilligerscoördinatoren georganiseerd. Het 
zijn betaalde coördinatoren, die vanuit gemeente 
subsidie ontvangen, de lokale coördinatie 
vrijwilligerswerk (vw) welzijn ondersteunen Spectrum 
zet soortgelijk overleg / ondersteuning ad 
coördinatoren vanaf eind jaren negentig uit. Na de 
fusie met Elan,wordt het netwerk vanuit provinciale 

mailto:s.vanderlanden@ggnet.nl
mailto:e.jager@zgt.nl
mailto:D.deGraag@zorgaccent.nl
mailto:JRoelofsen-Hegeman@opella.nl
mailto:JRoelofsen-Hegeman@opella.nl
mailto:h.bats@spectrumelan.nl
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subsidie, onderdeel Leefbaarheid alliantie 
ondersteund. Voor een goede samenwerkingsrelatie is 
het helpend dat deelnemers het met elkaar kunnen 
vinden en er een gezamenlijk doel en plan is waarmee 
iedereen eens is. Verschillende projecten zijn hieraan 
gekoppeld.  

 Ambassadeur regio 
Betuwe e.o. 
 

Gerard van Zwam  
Organisatie: Zorggroep de 
Betuwe  
 

g.v.zwam@stzdb.nl 
06-10271857 
 

• Netwerk Culemborg  - Elk 

• Netwerk Rivierenstroom – Linde 

• Netwerk Mozaïek – Tiel 

 

mailto:g.v.zwam@stzdb.nl
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REGIO SUB-REGIO CONTACPERSOON AGORA CONTACTGEGEVENS VERTEGENWOORDIGD: 

REGIO NOORD 

HOLLAND  

(Noord Holland, 
Flevoland) 
 

Ambassadeur regio 
Amsterdam e.o. 
ziekenhuizen 
 

Ellen Smidt  -  
organisatie: OLVG (Onze Lieve 
Vrouwen Gasthuis) Amsterdam  
TIJDELIJK* 
 
 

e.schmidt@olvg.nl  -  
020-5108930 
 

Netwerk coördinatoren vrijwilligerswerk ziekenhuizen 
(informeel), 2x per jaar bijeen. De bijeenkomsten 
vinden plaats bij een van de deelnemers. Geen agenda, 
het heeft meer een sociaal aspect: leuk om elkaar even 
te zien, te spreken en te sparren of e.e.a. Ook het delen 
van ideeën of geven van advies. De groep is wisselend, 
iedereen kan aansluiten die zin en tijd heeft. 
Vast deelnemers zijn Flevo (april 2019 St. Jansdal) 
ziekenhuis Almere, Amstelland Amstelveen, Reade 
Amsterdam en OLVG, soms sluiten ook aan Hoofddorp, 
Hilversum en Boven IJ. 
 

 Ambassadeur regio 
Amsterdam e.o. 

Rozemarijn van Seventer  - 
Organisatie: TEAM ED 
 

Rvanseventer@live.nl  
rozemarijn@teamed.nl 
06-24171964  
06-43040259 
 
 

• Platform informeel Amsterdam Zuid Oost. 

• Kartrekker Burennetwerk en Markant 

• Netwerk Vrijwilligersacademie.  

• Platform voor trainingen Vrijwilligerswerk 
Amsterdam. 

 

mailto:e.schmidt@olvg.nl
mailto:Rvanseventer@live.nl
mailto:maarten@teamed.nl
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REGIO SUB-REGIO CONTACPERSOON AGORA CONTACTGEGEVENS VERTEGENWOORDIGD: 

REGIO ZUID 

HOLLAND EN 

ZEELAND  

Ambassadeur 
gemeente Westland 
e.o.  
 

Nel Kok 
Organisatie: Careyn (Naaldwijk) 
 

n.kok@careyn.nl  
06-20534314  
 

• Netwerk Vitis Welzijn = kartrekker – betaalde en 
onbetaalde Coördinatoren Vrijwilligerswerk 

• Netwerk Lokaal Maassluis.  Initiatiefnemer Hanneke 
Kerssemeijer – Gemeente Maassluis (nieuw). 

• Mini buurt netwerk, sociaal makelaar van Vitis  

• Netwerk Vitis Welzijn samen met de reddingsbrigade s 
Gravenzande, Resell,  Dierenassiel en Careyn. 

• Netwerk Buurt en Wijk – samenwerking De 
Ontmoetingskerk, Perspectief, Middin, Careyn. 

• Netwerk Careyn: coördinatoren vrijwilligerswerk / 
medewerkers-regisseurs-welzijn. Van Breda tot Utrecht.  

• Netwerk Informele Zorg Schiedam Vlaardingen Maassluis 
(NIZW) Kartrekker: ARGOS Groep Samen met de Gemeente 
ambtenaren van des betreffende gemeenten. 

 

 Ambassadeur 
Maassluis e.o.  
 

Hanneke Kerssemeijer 
Organisatie: Gemeente Maasluis  
(geen lid) 
TIJDELIJK* 
 

h.kerssemeijer@maasslu
is.nl 
06-36452165.  
 

Najaar 2018 gestart nieuw netwerk - Initiatiefnemer Hanneke 
Kerssemeijer en AGORA project Vrijwillig Dichtbij. 
Vertegenwoordigd: 

• Netwerk vrijwilligercoördinatoren Zorg & Welzijn, regio 
Rijnmond 

• Netwerk vrijwilligercoördinatoren Zorg & Welzijn, regio 
Haaglanden. 

 
 

 Ambassadeur 
Schiedam e.o. 
 

Anja van Beek  
Organisatie: Stichting 
Seniorenwelzijn MVS (Maasluis, 
Vlaardingen, Schiedam) 
 

avanbeek@seniorenwelz
ijn.nl 
06-51549557 
 

• Netwerk Informele Zorg Schiedam, Vlaardingen, Maassluis 

• Netwerk Informele – formele Zorg Maassluis 
 

 Ambassadeur 
Dordrecht e.o. 
(ontwikkeling nieuw 
platform – Cultuur) 
 

Fokje Bosma  
Organisatie: Vrijwilligershuis 
Drechtsteden  
(aangesloten juni jl.)   
 

f.bosma@vrijwilligershui
sdrechtsteden.nl   
078-6137029 / 078-
2000223 
 
 

• Platform tegen Armoede Drechtsteden waarin ca 15 
organisaties participeren die (zijdelings) met 
armoedeproblematiek te maken hebben en via het 
Platform signalen doorgeven aan de gemeentebesturen en 
de Drechtraad. Doel is signaleren, adviseren, 
belangenbehartiging. Zichtbaar resultaat zien we al bij de 

mailto:n.kok@careyn.nl
https://www.linkedin.com/comm/in/hannekekerssemeijer?midToken=AQHUxgpMz6IiFA&trk=eml-email_m2m_invite_single_01-hero-4-prof%7Ename&trkEmail=eml-email_m2m_invite_single_01-hero-4-prof%7Ename-null-1lagqp%7Ejhq9xzcy%7Ewu-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_m2m_invite_single_01%3BHlXPaU9YQlusfkPsgnIcAw%3D%3D
mailto:h.kerssemeijer@maassluis.nl
mailto:h.kerssemeijer@maassluis.nl
mailto:avanbeek@seniorenwelzijn.nl
mailto:avanbeek@seniorenwelzijn.nl
mailto:f.bosma@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl
mailto:f.bosma@vrijwilligershuisdrechtsteden.nl
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werkwijze van de Sociale Dienst Drechtsteden. Maandelijks 
overleg. 

• Platform Duurzaamheid waar ik de poot Sociale 
Duurzaamheid inbreng. Ook signaleren, adviseren met 
name ook gericht op verduurzaming in de (sociale) 
woningbouw. Tweemaandelijks. 

• Platform vrijwilligerswerk in de Zorg waarin 20 organisaties 
samen denken over vrijwillige inzet in deze sector, het 
imago en deskundigheidsbevordering bijvoorbeeld. Nancy 
van Driel, mijn collega contactpersoon bij AGORA is hier ook 
lid van. Hiervan ben ik organisator/facilitator. 

• Platform vrijwilligerswerk in de Cultuursector. Ook hier 
blijkt afstemming nuttig en wil men meer samenwerken. 
Ook dit is door mij geïnitieerd en wordt door een collega 
gefaciliteerd. 

• In Dordrecht schuif ik aan bij diverse vormen van 
wijkoverleg. Nu ik het zo druk heb, heb ik daarvoor een 
collega extra uren mogen geven. Sociale Wijkteams, 
Buurtwerk, gemeentelijke diensten… ik zie het als 
mijn/onze rol om die bijeenkomsten van georganiseerde 
instellingen (systeem-gebonden)  ook te verbinden met 
activiteiten in de wijk die voor de leefbaarheid van belang 
zijn. 

• regionaal overleg van vrijwilligersondersteuners – 1x per 
jaar. Op Drechtstedenniveau zijn alle 6 Drechtsteden daar 
vertegenwoordigd. Vanuit de Drechtsteden draai ik (en 
tijdelijk een collega) mee in een overleg van de regio Zuid-
Holland Zuid. 

 
 

 Ambassadeur 
Dordrecht e.o. 
 

Nancy van Driel 
Organisatie: Stichting Yulius – 
Dordrecht 
 

n.vandriel@yulius.nl   
06-43363614 

• Platform vrijwilligerswerk in de zorg. Kartrekker is het 
Vrijwilligershuis Drechtsteden –initiatiefnemer: Fokje 
Bosma, Vrijwilligershuis Drechtsteden. 1x per 3 maanden 
overleg. 

• Kennisplatform ervaringsdeskundigheid ZHZ. Kartrekker is 
er niet dit is echt een keten met diverse partijen De Hoop, 
Vivenz, Yulius, Leger des Heils etc.. Komt 2x per jaar bijeen. 

• NIICO Netwerk Interculturele Intermediairs voor 

mailto:n.vandriel@yulius.nl
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Communicatie en Opvoeding. Kartrekker Careyn- Anne 
Claire Holsteijn, komt 4x per jaar bijeen. 

• Regiomatch (re-integratie en mobiliteit) Drechtsteden. 
Kartrekker HVC- Liesbeth Kramer, per 2 maanden 

• Proeftuinen Gorinchem (transformatie sociaal 
domein).Kartrekker Gemeente Gorinchem- Caroline Lindner 
(Radar advies)1x per maand in de werkgroep benut je 
talenten 1x per maand in de werkgroep thuis in je wijk 

• Regiegroep Huis van de Waard (Molenlanden). Kartrekker 
Gemeente Molenlanden ism diverse zorgpartijen - Carola 
Bouter Yulius. 1x per 3 maanden, Fokje sluit 1 á 2 x per jaar 
aan. 

• Netwerk Kijkje in de keuken (samenwerking sociaal team, 
ggz, woningbouw). Kartrekker Woningbouwcoöperatie 
Trivire- Maaike de Ruijter. Nog geen regelmaat, ieder 
organiseert verschillend, ongeveer 3x per jaar 

• Netwerk Zwijndrecht voor elkaar. Kartrekker Gemeente 
Zwijndrecht- Dieuwke vd Hoogt (Vivera/Zichtbare schakel) 

• Netwerk Mantelzorg Papendrecht. Kartrekker Stichting 
MEE- Yvonne van Maasbommel, 3x per jaar bijeen. 

 

 Ambassadeur Den 
Haag e.o. - 
ziekenhuizen 

Ellie de Mooij – Klaver -  
Organisatie:  Medisch Centrum 
Haaglanden  
 

elliedemooij@casema.nl 
088-9791669 
 

• Netwerkbijeenkomst ziekenhuizen, 2x per jaar. Platform 
ziekenhuizen Rotterdam e.o. 

• De initiatiefnemers / contactpersonen zijn de coördinatoren 
Albert Schweitzer ZH in Dordrecht. 

 

mailto:elliedemooij@casema.nl
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REGIO SUB-REGIO CONTACPERSOON AGORA CONTACTGEGEVENS VERTEGENWOORDIGD: 

REGIO ZUID  
(Brabant, Limburg)  
 

Ambassadeur Brabant – 
regio Helmond e.o. 
 

Theo Rovers  
Organisatie: GGZ Oost Brabant – 
Coördinator Vrije Tijd & 
Vrijwilligerswerk  
 

tam.rovers@ggzoostbrabant
.nl 
vrijwilligerswerk@ggzoostbr
abant.nl  
0492-846124 
06-23789978 
 
 

• Zorgcompas Helmond 

• Netwerk Helmond / Gemert / Boekel 

• Netwerk Uden / Veghel / Boekel 

• Regionaal platform coördinatoren vrijwilligerswerk 
– formeel, 2 á 3 maal per jaar overleg, roulerende 
locatie door een kijkje in de keuken van de collega 
organisatie te nemen – sterk netwerk 

 Ambassadeur Breda e.o. 
 

Anja van Til  
Organisatie: Ruitersbos, 
TIJDELIJK* 
 

a.vantil@ruitersbos.nl 
076-565 7150 (afwezig  woe 
en vrij.)  
 

Lokaal intervisiebijeenkomsten coördinatoren 
vrijwilligers in de zorg en welzijn. 4 á 5 x per jaar bijeen. 
Gezamenlijke coördinatoren stemmen met elkaar een 
thema en data af. 

 Ambassadeur regio 
Roosendaal e.o. – 

Ellis Lauwen-Daalmans, 
Organisatie: Stichting 
Groenhuysen  

ellis.lauwen@groenhuysen.
nl    
06-30931578  
 

nieuw overleg!  
 

 Ambassadeur regio Weert 
e.o. 
 

Marianne Langeslag,  
bestuurssecretaresse 
 

mae.langeslag@sjgweert.nl 
0495-572103      
 

• Netwerk Coördinatoren Vrijwilligerswerk 
Ziekenhuizen - Midden Limburg/Oost Brabant – 23 
april 2019 overleg. Structureel overleg welke op 
toerbeurt wordt gepland. 

• Betrokken bij opzet ‘nieuw’ netwerk Heel e.o. – 
overleg Midden Limburg- 2019 zijn er drie 
bijeenkomsten uitgezet (19 maart, 25 juni, 21 
november 2019) 

 Ambassadeur Limburg – 
regio Zuidhoek   

Dave Otten 
Organisatie: Koraal Groep  

daveopdebies@hotmail.co
m 
045-5339965 
06-22201730  

• Regionaal overleg vrijwilligers coördinatoren regio 
Zuid Limburg (4 april 2019) Sterk netwerk.  

• Platvorm komt 2x per jaar bij elkaar en bespreekt 
trends en ontwikkelingen, organiseren scholing en   
intervisie. 

• Overleg Regionaal Koraal informele zorg, 
overleggroep komt 1x per 2 maanden bij elkaar en 
bespreekt het vrijwilligersbeleid en ontwikkelingen 
op Koraal niveau. 

• COV overleggroep, insteek is vrije tijd maar 
ontwikkelingen rondom vrijwilligers worden 

mailto:tam.rovers@ggzoostbrabant.nl
mailto:tam.rovers@ggzoostbrabant.nl
mailto:vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl
mailto:vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl
mailto:a.vantil@ruitersbos.nl
mailto:ellis.lauwen@groenhuysen.nl
mailto:ellis.lauwen@groenhuysen.nl
mailto:mae.langeslag@sjgweert.nl
mailto:daveopdebies@hotmail.com
mailto:daveopdebies@hotmail.com
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frequent besproken. Komen 4x per jaar bij elkaar 
met wisselende thema's en presentaties. 

• De kartrekker, initiatiefnemer van 
netwerk/platform is bij iedere bijeenkomst 
wisselend, wordT georganiseerd door een ander 
instelling deze is kartrekker, aan het eind van de 
bijeenkomst word de volgende persoon/instelling 
gekozen.  

 Ambassadeur Limburg – 
regio Midden Limburg - 
Heel e.o. 
 

Margo Abels-                   
organisatie: Koraal Groep 
 

MAbels@koraalgroep.nl  -  
0475 579921 
 

• Regio-overleg Midden-Limburg (nieuw netwerk) 
2019 er zijn drie bijeenkomsten uitgezet (19 maart, 
25 juni, 21 november 2019) Initiatiefnemer Margo 
Abels en AGORA project Vrijwillig Dichtbij. 

• Overleg Coördinator Vrijwilligerswerk met collega 
van Dealzicht 

• Provinciaal Overleg Coördinatoren Vrijwilligers – 
per kwartaal. 

• Nieuw netwerk 

 
TIJDELIJK* = Deze persoon wil tijdelijk aanspreekpunt voor  de regio zijn.  
Word jij contactpersoon? Deze vraag wordt bij het bestaande platform neergelegd. Binnengekomen informatie wordt onder de platformleden verspreid, er volgt een 
terugkoppeling. 
 

mailto:MAbels@koraalgroep.nl

