
 
En wie ben jij dan? 
 

Voor- en achternaam: Annet Kruijssen  
Organisatie: Oktober 
Sector: Zorg, welzijn en behandeling 
Naam functie: Coördinator vrijwilligers 
Aantal uren dat je werkt:  18 uur  

 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Geïnteresseerd, betrokken en tikkie perfectionistisch misschien. 

 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? 
Tony Chocoloney. 

 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Een mooi match maken, een tevreden client en een gelukkige vrijwilliger. Iedere dag is anders: gesprekken 
met vrijwilligers, het begeleiden van onze contactpersonen binnen Oktober, maar ook om tafel met HR 
over de administratie rondom het vrijwilligersbestand, samen met afdeling communicatie kijken hoe we 
het mooie verhaal van vrijwilligers kunnen communiceren, werken aan werving, scholing, waardering van 
onze vrijwilligers, in gesprek met externe partijen en meer. Heel fijn dat ik hiermee een bijdrage kan 
leveren aan de zinvolle dag van onze cliënten.  
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 
We werken binnen onze organisatie met 1800 medewerkers en 950 vrijwilligers op diverse locaties. Op 
diverse afdelingen en diensten wordt op een mooie manier samengewerkt om het beste voor de client 
samen te realiseren en waardering naar onze vrijwilligers uit te spreken. Maar we merken ook dat we 
hierin ook nog wel wat te doen hebben.  
 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het gebied van 
vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland? 
Meer waardering voor vrijwilligers die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen in Nederland. Hoe mooi 
zou het zijn dat we deze toppers van vrijwilligers in Den Haag aan het woord laten, laten horen wat zij 
betekenen en hoe waardevol dit voor de vrijwilliger zelf is.  
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit dan zijn?  
Verlies de client en vrijwilliger niet uit het oog. 
 
Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar? 
Het blijven verbinden en informeren. Heel waardevol in ons werk als coördinator vrijwilligers.  
 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit? 
Vrijwilligerswerk binnen Oktober zal blijven bestaan. Op dit moment 950 vrijwilligers actief voor onze 
cliënten. Ik ben ontzettend trots op deze groep. We werken dagelijks aan verbeteringen betreft de inzet 
van vrijwilligers. Er zal dan ook rol voor coördinator vrijwilligers blijven, hoe deze eruit zal zien… 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één zin). 
Trots op al onze vrijwilligers! Fijn dat ik het vrijwilligerswerk binnen onze organisatie mag ondersteunen.  
 


