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Dé landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk die ca. 70.000 vrijwilligers vertegenwoordigt! 

 
Unieke Masterclass: ‘De coördinator vrijwilligerswerk transformeert’  
Door AGORA, de Beroepsvereniging voor Coördinatoren Vrijwilligerswerk 
 
Datum:  Dinsdag 9 en dinsdag 30 september van 16.00 – 19.30 uur 
Plaats:  Novotel | K.P. v/d Mandelelaan 150 | 3062MB | Rotterdam  
Doelgroep:  Coördinatoren vrijwilligerswerk en management zorgorganisaties 
Maximaal:  100 deelnemers 
 

Deze tweedelige Masterclass wordt gegeven door 
Prof. Dr. Lucas C.P.M. Meijs, bijzonder hoogleraar vrijwilligerswerk , Civil 
Society en ondernemingen en  Professor of Strategic Philanthropy 
 
 
 
(foto Lucas Meijs) 
 

 
1e bijeenkomst: 
Vanuit wetenschappelijk inzicht  wordt de huidige positie van coördinator vrijwilligerswerk 
neergezet en het krachtenveld geschetst. De coördinatie functie is een dynamische 
spilfunctie in het werken met vrijwilligers. Maar wat houdt het beroep coördinator 
vrijwilligerswerk anno 2014 nu eigenlijk werkelijk in? Wat is de rol van de coördinator in 
een vrijwilligersvriendelijke organisatie? Wat is nu actueel in Nederland?  
Met welke externe ontwikkelingen en met welke interne weerstanden heb je te maken? 
 
2e bijeenkomst: 
Hoe moet de coördinator vrijwilligerswerk duurzaam worden toegerust voor het 
eisenpakket wat er nu ligt in de snel veranderende maatschappij.  
Welke tools en handvatten zijn nodig om het vrijwilligerswerk optimaal te organiseren? 
Welke randvoorwaarden zijn nodig? Welke methodieken helpen bij de vernieuwing? 
Welke strategieën zijn nodig? Hoe maak je de organisatie vrijwilligersvriendelijk? 
 
AGORA, de beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk, organiseert deze 
Masterclass speciaal voor haar leden, relaties, en overige belangstellenden om hen goed 
toe te rusten voor de toekomst. Het 25-jarig jubileum  van AGORA het moment, om de 
coördinatie van het vrijwilligerswerk serieus neer te zetten met het organiseren van deze 
Masterclass. Meld je snel aan, het aantal plaatsen is beperkt en er bestaat grote 
belangstelling. Deelname aan deze Masterclass bedraagt € 295,00 voor AGORA leden 
en € 350,00 voor niet leden. Dit is inclusief een lichte maaltijd op beide dagen, de 
parkeerkosten en een deelname certificaat.  
De twee avonden vormen één geheel en zijn niet afzonderlijk te volgen. 
 
NB: Aanmelden: via de link op www.agora-beroepsvereniging.nl  

Wanneer de factuur is voldaan, wordt de inschrijving definitief. 


