
 

 

 

Workshops voor coördinatoren vrijwilligerswerk 
“Samen Ouder Worden” en AGORA 
 

Het eerste jaar van het project Samen Ouder Worden hebben Willem-Jan de Gast,  Michaëla 

Merkus en ik een onderzoek gedaan naar de rol en positie van de coördinatoren 

vrijwilligerswerk. We hebben in 2019 verschillende coördinatoren geïnterviewd. Daarnaast heeft 

Movisie (Willem-Jan & Michaëla) een enquête uit laten gaan over de rol en de positie van de 

Coördinator vrijwilligerswerk.   

Hier kwam uit naar voren dat van de coördinator vrijwilligerswerk met de komst van de WMO 

(wet maatschappelijk ondersteuning) nog meer gevraagd wordt om samen te werken met 

partners. Het netwerk is van belang voor zowel werven van vrijwilligers en het duurzaam 

omgaan met vrijwillige inzet, als voor financiële ondersteuning.  

 

De coördinator heeft een netwerk in de eigen organisatie waarmee flink samengewerkt wordt en 

zij heeft te maken met het externe netwerk. Je hebt te maken met belangen van de vrijwilligers, 

je eigen organisatie en met de belangen van de verschillende partners.  

 

Om dit goed te kunnen doen, is het van belang dat je je als coördinator bewust bent van je rol 

en positie in je eigen organisatie. Maar het helpt ook  dat je weet welke rol en positie je hebt in 

het externe netwerk en welke rol hebben de netwerk partners. De coördinator heeft steeds meer 

een spilfunctie : zij is een verbinder of zoals Lucas Meijs het zegt: een gatekeeper. In het 

onderzoek hebben verschillende coördinatoren laten weten dat dit netwerken en de rol en de 

positie van de coördinator zelf niet altijd makkelijk is. Belangen behartigen en lobby en is ook 

niet een onderdeel waar coördinatoren goed in zijn.  

 

Met deze informatie hebben we bij Samen Ouder Worden drie digitale workshops gemaakt.  

Ontwikkelen van je Netwerk 

Strategische Positionering 

Lobby en Belangenbehartiging 

 

In de maand september hebben we deze drie workshops online gegeven. De drie thema’s sloten 

aan bij de interesse en behoefte van coördinatoren vrijwilligerswerk van AGORA en ook van het 

project Samen Ouder Worden. Per workshop hebben meer dan twintig coördinatoren deelgenomen.  

 

De rode draad in de drie workshops was de terugkoppeling vanuit het onderzoek en het ophalen 

van de behoeften en verwachtingen van de deelnemers. Voor ieder thema hebben we een stukje 

theorie gedeeld, een model uitgelegd en of een praktijkvoorbeeld gedeeld.  

Daarna gingen de deelnemers in kleine groepjes zelf aan de slag met deze vragen:  

• Wat heeft je tot nu toe geholpen om met het thema om te gaan, resultaat te boeken? 

• Wat werkt voor jou, waarin ben je succesvol? 

• Waar loop je vast, waaraan heb je behoefte| 

•  

Door deze vragen konden de deelnemers leren van elkaars ervaringen. Dit werd ook als prettig 

ervaren.  
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Na een korte pauze hebben we nog uitleg gegeven bij een specifiek voor het thema hulpmiddel, 

aanpak, werkwijze en of instrument.  

Willem-Jan, Michaëla en ik kijken terug op drie mooie,  waardevolle workshops. De feedback van de 

deelnemers was positief: zij gaven aan dat er herkenning, vernieuwing en nieuwe kennis gedeeld is 

en dat zij het als zinvolle workshops hebben ervaren. De informatie die we bij de workshops hebben 

gebruikt is na afloop met de deelnemers gedeeld. Deze is ook terug te vinden op 

www.samenouderworden.nl. 

 

We gaan contact opnemen met de coördinatoren vrijwilligerswerk die alle drie de workshops 

hebben meegedaan om nieuwe onderwerpen op te halen en een beeld te krijgen wat voor  

verdieping ze willen. We zijn ook benieuwd of mensen nu eerder deelnemen aan deze digitale 

workshops, dan aan een workshop met elkaar op een locaties.  

 

Willem Jan de Gast, Michaëla Merkus en Rianne Burgers.  

 

(Samen Ouder Worden en AGORA)  
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