
 

 

 

 

 

 

AGORA werkt al lang met een aantal partijen samen. Nu is eindelijk de stap gezet om de 

samenwerkingen handen en voeten te geven d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst! Een lang 

gekoesterde wens werd vervuld. De partijen weten nu waar ze op kunnen bouwen. Samen staan 

wij Sterk! In de rubriek geven wij een podium aan onze samenwerkingspartners. Deze keer: 

 

 

 

 

  

Maak kennis met Willem-Jan de Gast van Nomade Training en Advies 
 

Wie ik ben 

Enthousiast, betrokken, integer, goed onderbouwd. Dat kenmerkt mij 

denk ik wel. Ik ben intussen 53 jaar en al meer dan 33 jaar samen 

met mijn lief. We wonen sinds 2014 met veel plezier in de Betuwe, 

waar we vooral naartoe zijn verhuisd vanwege de ruimte: we hebben 

nu een moestuin aan huis. En het afgelopen jaar heb ik 14 soorten 

vlinders en 12 soorten libellen in de tuin geteld. Van oorsprong ben ik 

sociaal geograaf. Ik heb lang in het internationaal hoger onderwijs 

met en in ontwikkelingslanden gewerkt. Omdat ik meer wilde 

adviseren en trainen ben ik gaan zoeken waar dat kon en bij Movisie 

terecht gekomen. 

 

 

Wat mij inspireert 

Ik ben een lezer en een reiziger. Mijn inspiratie haal ik dus uit boeken en andere landen. In beide 

gevallen heb ik een brede smaak: ik lees filosofische verhandelingen en stripboeken, dichtbundels en 

kookboeken, romans van Murakami en een semi-wetenschappelijk boek over de kunst van het vragen 

stellen. Meestal lees ik minstens 4 boeken tegelijk. Als dat weer kan, wisselen we stedentrips in Europa 

af met wandelreizen in Italië of Spanje of een safari in Zuid-Afrika. Van (andere) natuur en culturen word 

ik blij! 

 

Nomade Training en Advies 

Nomade Training en Advies is mijn eigen bureau. Dat ben ik ruim twee jaar geleden gestart omdat 

Movisie, waar ik 14 jaar met veel plezier heb gewerkt, niet langer individuele trainingen en adviezen 

aanbood. Ik beschouw dat als de kern van mijn werk: maatschappelijke organisaties en betrokken 

mensen in beweging brengen en houden zodat ze hun missie nog beter kunnen vervullen. Met speciale 

aandacht voor vrijwillige inzet. Zo wil ik een kleine bijdrage leveren om de wereld socialer en leefbaarder 

te maken. 

 

Te bieden 

Omdat ik intussen al ruim 15 jaar in de wereld van het vrijwilligerswerk rondloop, heb ik veel kennis en 

ervaring opgedaan wat werkt om je vrijwilligersbeleid en -management effectief en aantrekkelijk te 

organiseren. In de loop van de tijd heb ik honderden coördinatoren getraind, begeleid en geadviseerd. 

Die ervaring heb ik omgezet in een aanbod aan workshops en trainingen die dit jaar mede via AGORA 

worden uitgezet – en waar veel belangstelling voor is! AGORA is voor mij een cruciale gesprekspartner 

omdat jullie de coördinator vrijwilligerswerk representeren. Daardoor kunnen we elkaar spiegelen en 

samen optrekken om dit mooie en ondergewaardeerde vak beter te positioneren. 

staat Samen Sterk met… 



 

Toekomst 

Voor AGORA is het denk ik wezenlijk om aan de ene kant de basis te verbreden: meer leden uit meer 

soorten vrijwilligersorganisaties. Dat maakt de stem krachtiger. Aan de andere kant is samenwerking en 

verbinding cruciaal: het vak van coördinator zal op steeds meer plekken en manieren aan belang winnen. 

Wat is er dan mooier dan een club die een dergelijke diversiteit in zich verenigt! 

 

Contact 

Wil je met mij in gesprek? Mail me of bel me: willem@nomadetrainingenadvies.nl, 06-22118523. Willem-

Jan de Gast | LinkedIn 
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