
COLUMN 
What’s in a name 

 

Een collega van me is zwanger. Ze weet al dat het een meisje wordt. Maar over de toekomstige 
naam van baby zwijgt ze in alle talen. Dat begrijp ik uiteraard. Toch is de naam belangrijk. Een 
mens moet er heel lang mee doen. De meeste toekomstige ouders zullen bij hun naamkeuze 
proberen om enerzijds een originele of unieke naam te geven aan hun geborene en anderzijds de 
wens hebben om het sociaal acceptabel te houden. Volgens mij vindt bijna niemand het prettig om 
elke keer wanneer men zich voorstelt, de ander verbaasd te zien opkijken. Hoe anders is dat met 
onze functietitel. Ik sta er telkens weer verbaasd over hoeveel benamingen er voor ons werk in 
omloop zijn.  
 

Philine van Overbeeke, junior onderzoeker 
Business Society Management  
Department bij de Rotterdamse School of 
Management, Erasmus Universiteit, heeft 
onderzoek gedaan naar de voorwaarden 
waaronder vrijwilligersmanagers hun werk doen. 
Het is gehouden in 2017 en 450 personen uit 
verschillende sectoren hebben meegedaan. Er 
kwamen meer dan 70 (!) verschillende 
functienamen tevoorschijn.  
Heb je even? Daar gaan we!  

 
Activiteitenbegeleidster/coördinator vrijwilligers; adviseur vrijwillige inzet en sport & bewegen; 
coach van coördinatoren en vrijwilligers; consulent vrijwilligerswerk/mantelzorg; coördinator 
vrijwilliger hulpdienst Praktische Ondersteuning ordering Thuisadministratie; Coördinator Vrijwillige 
Inzet; coördinator vrijwilligers; coördinator vrijwilligers en activiteiten; Coördinator Vrijwilligers 
Ziekenhuis; Coördinator Vrijwilligerscollege; coördinator vrijwilligersprojecten; Coördinator Welzijn 
en Vrijwilligers; Coördinator, inclusief Werving en Selectie; Directeur/bestuurder; 
Directiesecretaresse en Coördinator Vrijwilligers; Hoofd Vrijwilligers Ondersteuning; Hoofd welzijn en 
vrijwilligers; Locatiemanager - inhoudend coördinatie/administratie/personeelszaken; Manager 
vrijwillige inzet; Medewerker vrijwilligersondersteuning; Medewerker vrijwilligerswerk/projectleider; 
leidinggevende vrijwilligers en mantelzorgers; Operationeel leidinggevende vrijwilligers; 
Programmaleider en regio coördinator; projectcoördinator; Regiodirecteur; Senior teamleider; 
Sociaal Werker, Vrijwilligersmanager; Social worker met specialisme vrijwilligerswerk; Teamleider 
Vrijwilligers; Teamleider welzijn en vrijwilligers; Vakspecialist vrijwillige inzet (voorheen coördinator 
vrijwilligerswerk); Volwassenenwerker; Vrijwilligerscoördinator; Vrijwilligersmakelaar; 
Vrijwilligersmanager; Zakelijke verhuur/ Coördinator vrijwilligers namens ons bedrijf.  
 
En dan ben ik niet eens volledig. En heb ik het nog niet eens over het beeld dat mensen van de 
functie zouden kunnen hebben. Tijd om hier eens goed over na te denken dan wel bij stil te staan! 
Dit gaan we doen tijdens het congres in november. Willem-Jan de Gast gaat dit met jullie doen. Al 
één reden om je aan te melden!  
 
Wat denk jij nu al bij het lezen van al deze titels? Wat roept het bij je op? Reageren mag! 
voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
 

mailto:voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl

