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

 
Naam:    Nancy van Driel 
Organisatie:  Stichting Yulius 
Sector:   GGZ 
Naam functie: Coördinator vrijwilligerswerk en 

inzet eigen ervaring 
Aantal uren:  28 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden.       
Ik ben een aanjager, alert en maatschappelijk betrokken 
 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken?      
Taart! 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep?        
Ik kan op vele gebieden input leveren, ik mag mij met vele 

onderwerpen binnen de GGZ en welzijn bemoeien en tegelijkertijd een aandeel leveren in het 
inzetten van vrijwilligers en ervaringswerkers. 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?    
Het verbinden van de juiste mensen en zorg dragen dat er een visie en missie ontwikkelt wordt op 
het inzetten van vrijwilligers en mensen met eigen ervaring binnen de GGZ 
 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het gebied 
van vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland?  
Poeh, dat is heel lastig, want vele zaken hangen met elkaar samen. Ik vind dat in Nederland ook al 
best goed wordt gezorgd voor vrijwilligers. (in het algemeen) Iemand met eigen ervaring laten 
spreken vanuit de tweede kamer lijkt me fantastisch, liefst een heel bekend politicus. Laten zien dat 
ook in de 2de kamer psychiatrie niet een onderwerp is wat alleen een ander kan overkomen. 
 
Als je een tip zou mogen geven aan een collega coördinator / een lid van AGORA, wat zou dit dan 
zijn?  
Blijf betrokken en kritisch, denk buiten je eigen kaders en werk overstijgend. 
 
Wat zou volgens jou het belangrijkste doel van AGORA moeten zijn de komende 5 jaar?  
Doen wat jullie nu ook al doen, verbindend en inspirerend werken. 
 
Hoe ziet jouw functie er over 5 jaar uit?  
Ik hoop dat vrijwilligers administratie en beleid gescheiden zijn van elkaar, dat de functie is gegroeid 
van een eenman naar 2-3mans functie. Dat de functie wordt uitgediept en binnen verschillende 
divisies en projecten wordt ingezet. Ik hoop dat ervaringsdeskundigheid binnen Yulius goed geborgd 
is en dat de coördinator ook hier een rol in heeft. Evenals in de ketenregie. 
 
Wat je verder nog kwijt wilt (één zin).  
Yulius is heel trots op het keurmerk Goed geregeld van de NOV, dit keurmerk is behaalt in 2018 en 
geeft handvaten om vrijwilligerswerk en beleid nog meer op de kaart te zetten. Ik doe een oproep 
aan andere organisaties om ook hiermee aan de slag te gaan. 

 


