
De beroepsvereniging AGORA 

De beroepsvereniging AGORA maakt zich sterk voor professionele inzet en erken-
ning van coördinatoren vrijwilligerswerk. De vereniging behartigt de individuele en 
collectieve belangen van deze beroepsbeoefenaren en biedt zowel inhoudelijke 
(deskundigheidsbevordering) als arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning. Daarnaast 
vervult de vereniging een adviserende rol richting de politiek, beleidsmakers en 
overige relaties in het werkveld en zoekt naar relevante samenwerkingsverbanden. 

Samenwerkingsverbanden

AGORA heeft samen met de Hogeschool Utrecht de post HBO-opleiding 
“Innovatief Vrijwilligersmanagement” opgezet. 

Ook met de kennisinstituten Vilans en Movisie zijn diverse samenwerkingsverban-
den aangegaan in het landelijke project Zorg Beter met Vrijwilligers. 
Zie www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

AGORA heeft contact met alle grote vrijwilligersorganisaties en is vertegenwoor-
digd in de LOVZ van de NOV. 

Neem contact op met de beroepsvereniging en ontdek wat AGORA voor de 
functie van coördinator in uw organisatie kan betekenen. 

AGORA staat voor duurzaam vrijwilligerswerk ook in uw organisatie!

www.agora-beroepsvereniging.nl Vrijwilligers vervullen belangrijk werk in zorgorganisaties en daarbuiten. Hun taken 
dragen bij aan het welzijn van vele cliënten. Door beleidswijzigingen en maatschap-
pelijke veranderingen wordt in de komende jaren een nog groter beroep gedaan op 
vrijwillige maatschappelijke inzet. Dit vraagt om een goede ontwikkeling en onder-
steuning van het vrijwilligerswerk.

Maak werk van 
vrijwilligers(werk)!



Gemeenten hebben de taak om tot 
een gestructureerde aanpak van de 
inzet van vrijwilligers te komen. Een 
aanpak in samenwerking met de pro-
fessionele zorg en ondersteuning, die 
de waarde van vrijwilligers versterkt 
en optimaal uitnut. Vrijwilligers  spelen 
een grote rol in ondersteuning, zelfred-
zaamheid en participatie van ouderen 
en minder validen, mits de kaders hel-
der zijn en er sprake is van de juiste 
match.

Heeft uw organisatie een goed vrijwilli-
gersnetwerk? Gemeenten kunnen uw 
ervaring en netwerk goed gebruiken! 
Zorgaanbieders kunnen gemeenten 
heel goed ondersteunen bij deze taak. 

Meerwaarde coördinatoren vrijwilligerswerk

Beroepsprofiel 

coördinator 

vrijwilligerswerk

EVC methodiek 

‘Skills in Beeld’

ActiZ, de brancheorganisatie voor verpleging, verzorging, thuiszorg, kraamzorg en 
jeugdgezondheidszorg en AGORA werken samen bij de ontwikkeling van een EVC 
(Erkenning Verworven Competenties).   
De EVC-methodiek ‘Skills in Beeld’ is interessant voor zowel partijen die op zoek 
zijn naar goede vrijwilligers als voor vrijwilligers zelf. De methodiek geeft inzicht in 
de persoonlijkheid, vaardigheden, kennis, interesses, competenties en verwach-
tingen van de vrijwilligers. En kan zo bijdragen aan een nog betere match tussen 
cliëntvragen en het aanbod van vrijwilligers. 
Tevens geeft het instrument aanbieders de mogelijkheid om:
• Vrijwilligers door te laten stromen naar betaald werk; 
• Wajong en bijstandsgerechtigden te betrekken.

Kansen vrijwilligerswerk: 

samenwerking met gemeenten

Kundige coördinatie is een voorwaarde 
voor kwalitatief goed vrijwilligerswerk! 
Een effectieve coördinator houdt zich 
niet alleen bezig met het werven, se-
lecteren en binden van vrijwilligers 
maar ook met het opsporen van talen-
ten, het matchen met ondersteunings-
vragen. Ook het aangaan van nieuwe 
samenwerkingsverbanden met andere 
organisaties en gemeenten valt onder 
de taak van de coördinator. Daarbij is 
deze altijd gericht op het welzijn van 

de cliënt, in samenwerking met de  
beroepskrachten. 
Als vrijwilligerswerk, mantelzorg en 
professionele zorg en begeleiding  
elkaar moeten versterken dan vraagt 
dit om een heldere visie. Een essen-
tieel onderdeel daarvan is het erken-
nen van het beroep coördinator vrijwil-
ligerswerk. Maar ook het positioneren 
van de coördinator vrijwilligerswerk, 
zowel binnen de zorgorganisatie als 
daarbuiten.AGORA, de beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk, heeft een  

beroepsprofiel ontwikkeld voor de coördinatoren vrijwilligerswerk. Het belicht de 
diversiteit van de functie en geeft een goede indeling van de diverse werkvelden op 
het brede uitvoerende niveau van de coördinator vrijwilligerswerk.

Het profiel kan ook gebruikt worden voor een juiste inschaling binnen het 
functiegebouw van een organisatie. Zie: www.agora-beroepsvereniging.nl

Elke zorgorganisatie heeft ruimschoots 
ervaring met het werven, selecteren, 
binden en behouden van vrijwilligers. 
In verpleeg-, verzorgingshuizen en 
thuiszorg zijn naar schatting 150.000 
vrijwilligers actief. Daar komt bij dat 
zorgorganisaties een landelijk dek-
kend netwerk vormen variërend van de 
grootste steden tot en met de kleinste 
dorpskernen. Zij zijn ingebed in de wijk 
of in het dorp en hebben daar hun ei-
gen contacten en infrastructuur. Zorg-
organisaties hebben, door hun dage-
lijks contact met cliënten en hun grote 
netwerk van vrijwilligers, een unieke 
positie om de betrokkenheid van vrij-
willigers ook in de toekomst verder 
vorm te geven.


