
 
En wie ben jij dan?  
In deze rubriek komt één van onze leden aan het woord! Wij stellen steeds dezelfde vragen.  
 

 
 
 
Naam:   Laura Visser 

Organisatie: Vrijwilligerspunt  
Leidschendam-Voorburg 
(onderdeel van Woej) 

Sector:  welzijn 
Naam functie: consulent vrijwillige inzet  
Aantal uren: 26 
 
 
 

 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Dienstverlenend, praktisch, coördinerend. 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Samen met mijn collega’s informeren, adviseren en ondersteunen wij ruim 300 lokale maatschappelijke 
organisaties, zodat zij hun werk met vrijwilligers goed kunnen uitvoeren. Mijn werk is enorm gevarieerd: 
het ene moment zit ik bij de gemeente aan tafel om op beleidsniveau mee te denken en het andere 
moment promoot ik vrijwillige inzet op een festival. Met mijn werk draag ik écht een steentje bij aan de 
samenleving, daar word ik blij van 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? 
Het Vrijwilligerspunt is op dit moment volop in ontwikkeling, zodat we blijven aanhaken op de actualiteiten 
én veranderingen rond vrijwillige inzet zodat we de organisaties goed kunnen ondersteunen. Daar zijn we 
nu volop mee bezig! 
 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het gebied van 
vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland? 
Grote landelijke (hippe) promotiecampagne over vrijwilligerswerk in alle soorten en maten. Dat 
vrijwilligerswerk iedereen, van jong tot oud, iets moois kan opleveren. En als iedereen een klein beetje 
helpt, komen we een heel eind met elkaar en wordt Nederland weer een stukje mooier.  
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit dan zijn? 
Wij vinden het erg fijn dat steeds meer organisaties invulling geven aan de rol van vrijwilligerscoördinator. 
Hun praktische kennis kan andere organisaties inspireren.  
 
Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar? 
Samenwerking met bijvoorbeeld NOV en kennis delen via één platform en het verstevigen positie 
vrijwilligerscoördinator. 
 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit? 
Hopelijk doet iedereen in Leidschendam-Voorbrug vrijwilligerswerk en heeft elke vrijwilligersorganisatie 
een vrijwilligerscoördinator. Dan ben ik overbodig.  

 


