
Studiereis uit München. 
 
Van onze vice-voorzitter en penningmeester a.i. Adinda Visser: 
 
Twee weken geleden mocht ik namens AGORA een presentatie gegeven aan een groep 
coördinatoren vrijwilligerswerk uit München. Met mijn Duitse achternaam en een half Duitse man, 
had ik natuurlijk wel een eer hoog te houden. De Duitse delegatie was 4 dagen in Nederland en 
bezocht verschillende organisaties, deed een dagje Amsterdam en hadden in Utrecht een dag lang 
presentaties over vrijwilligerswerk en de vrijwilligerscoördinator in Nederland. Superleuk dat wij als 
AGORA daar een bijdrage aan mochten leveren. Van tevoren was mij al verteld dat de verwachtingen 
hooggespannen waren, want er bestaat niet zoiets als een beroepsvereniging voor coördinatoren in 
Duitsland. 
 
In mijn beste Duits heb ik de groep bezoekers, (het merendeel vrouw, wat is dat toch?) verteld over 
het ontstaan van AGORA, waarom we er zijn, onze beweging naar meer lokale netwerken en onze 
zoektocht naar de erkenning van het beroep.  De groep was zeer geïnteresseerd en er waren veel 
vragen: “Is er een verdeelsleutel voor het aantal vrijwilligers dat je per coördinator kan aansturen? De 
erkenning van het beroep, hoe ver ga je daarmee? Hoe start je nu een beroepsvereniging? Maar er 
was ook veel herkenning, met name rondom de rode draden vanuit Vrijwillig Dichtbij en de steeds 
grotere vraag naar vrijwilligers en de druk die daardoor op coördinatoren en vrijwilligers komt te 
liggen. 
 
Wat ik meeneem van de middag zijn twee dingen: In Duitsland gebruiken ze ook het woord Ehrenamt 
voor vrijwilligerswerk. Ik vind dat eigenlijk wel mooi: het is een eer om vrijwilligerswerk te doen. 
Tegelijkertijd zit daar natuurlijk ook een andere kant aan, want als het een eer is, mag je dan als 
vrijwilliger of coördinator vrijwilligerswerk ook vragen om ondersteuning of aangeven als er iets niet 
goed gaat. 
 
Het tweede is een opmerking van een van de coördinatoren op mijn vraag of alles een beetje 
duidelijk was: “Het was eigenlijk alsof we een kijkje in de toekomst kregen. Wat jij vertelde was waar 
wij graag over een aantal jaar willen zijn. Jullie zijn ons net een aantal stappen voor.” 
 

 


