
 

     
 
    AGORA nieuwsbrief februari 2020                                         
 

    Barbara Hattmansdorfer aan het woord! 
 

In het afgelopen jaar werd er actief gebouwd aan ‘krachtige’ 
verbindingen. In het kader van delen, informeren en het verbinden, 
kwam ik op mijn ‘netwerkpad’ een boeiende Amsterdamse 
netwerker tegen. Barbara Hattmansdorfer, werkzaam als 
coördinator vrijwilligerswerk bij De Regenboog Groep te 
Amsterdam. Zij stelt zich aan jullie voor en vertelt wat zij voor de 
AGORA netwerken kan betekenen.  
 

 

 
Barbara, wat houd je bezig? 
Afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar de rol van informele zorg-coördinatoren van De Regenboog 
Groep te Amsterdam. De uitkomst van het onderzoek wil ik zo breed mogelijk delen en daarmee een 
bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het vak. 
 
Welke organisatie ben je werkzaam, hoe lang? 
Sinds ruim 16 jaar werk ik voor De Regenboog Groep. De eerste paar jaar in een inloophuis en sinds ruim 13 
jaar als coördinator informele zorg. 
  
Wat voor organisatie is het? 
De Regenboog Groep (DRG) is een vrijwilligersorganisatie die al meer dan 40 jaar laagdrempelige 
ondersteuning aan Amsterdammers biedt die sociale uitsluiting ervaren, in armoede leven of langdurig 
afhankelijk zijn van zorg. DRG biedt hun kansen om naar wensen en mogelijkheden deel te nemen aan de 
maatschappij. Dit doet zij in vorm van informele zorg, dagbestedingsprojecten, maatschappelijk werk en 
inloophuizen. 
 
Vanuit welke visie werkt de organisatie? (hoe werkt de organisatie)  
Laagdrempelig, van mens tot mens. Met tijd en aandacht. Elk contact is bijzonder, elk contact uniek - dit 
vraagt om maatwerk. We doen dit vanuit de visie ‘stimuleren van de ontwikkeling van kwetsbare mensen’. 
We werken vanuit de progressiegerichte benadering. Het uitgangspunt is dat medewerkers en vrijwilligers 
bij / met onze deelnemers / bezoekers kijken naar de mogelijkheden die iemand heeft. Medewerkers 
worden hierin getraind. 
 
Wat is jullie ideaal toekomstbeeld? 
De Regenboog Groep droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Waarin mensen met rijkdom en 
mensen in (sociale) armoede door elkaar en met elkaar samenleven en -werken. Waarin we betrokken zijn 
bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de 
samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich verloren hoeft te 
voelen. 
  
Wat is de visie van de organisatie op het vrijwilligerswerk 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de Regenboog Groep. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan de organisatie de 
best mogelijke ondersteuning en begeleiding bieden aan de mensen voor wie zij werkt. De vrijwilligers 
zorgen voor  



 

vermindering van eenzaamheid en bevorderen de sociale en maatschappelijke participatie van de 
verschillende doelgroepen van De Regenboog Groep. De ondersteuning door vrijwilligers voor bezoekers en 
deelnemers is laagdrempelig en gelijkwaardig: van mens tot mens. Ook vormen vrijwilligers een belangrijke 
verbinding met de maatschappij. Door hun persoonlijke ervaringen met de doelgroep dragen zij bij aan de 
maatschappelijke acceptatie van onze deelnemers en bezoekers. Daarbij zijn vrijwilligers zelf onderdeel van 
diverse sociale en professionele netwerken en helpen zij deze netwerken voor onze organisatie te openen. 
De betaalde medewerkers bieden de vrijwilligers een duidelijk kader. Hierin schetsen zij de visie, 
doelstellingen en uitgangspunten van de organisatie. Ook maken zij concreet wat van een vrijwilliger in een 
bepaalde functie wordt verwacht en wat zij op hun beurt van de organisatie terug kunnen verwachten. 
Afhankelijk van de capaciteiten en wensen wordt gekeken welke functie, taken en begeleiding het best bij 
een vrijwilliger past. 
 
Wat is de doelstelling van het vrijwilligerswerk? 
De inzet van vrijwilligers is allereerst gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van onze deelnemers en 
bezoekers. Om haar visie en doelstelling te bereiken betrekt DRG zoveel mogelijk burgers en verbindt ze 
aan (het verminderen van) sociale armoede in de stad. Daarmee levert DRG een bijdrage aan een socialere 
stad en een inclusieve samenleving. Ze versterkt het burgerschapsperspectief, verbreed het perspectief op 
mensen die in kwetsbare situaties terechtkomen en werkt hiermee tevens aan het veranderen van de 
beeldvorming ten aanzien mensen die dakloos, verslaaf zijn of met psychiatrie te maken hebben.    
 
Welke faciliteiten zijn er voor de vrijwilligers aanwezig? 
De Regenboog Groep is een professionele vrijwilligersorganisatie, waarbij vrijwilligers worden begeleid, 
ondersteund en gecoacht door betaalde medewerkers. We bieden een breed trainingsaanbod bij de 
Vrijwilligersacademie te Amsterdam: https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/trainingen. Er zijn 
intervisiegroepen om andere vrijwilligers te ontmoeten en verhalen te delen, gezellige borrels door het 
jaar, een kerstcadeautje en goede werkbegeleiding op maat door een betaalde medewerker. Om behoud 
van vrijwilligers te versterken is er een loyaliteitsplan ontwikkelt met nieuwe elementen zoals een 
vrijwilligersnieuwsbrief en een starterspakket.  
  
Wat levert de inzet van vrijwilligers op? 
Verbinding tussen de vlottende groep van sociaal handige burgers en de groep burgers die sociaal 
disfunctioneert en zich niet weet te verhouden tegenover de complexiteit van deze tijd (Ewijk, 2014). Zulke 
verbindingen zijn in het echte leven moeilijk te bewerkstelligen. Daarvoor liggen de werelden vaak te ver 
uit elkaar. Met deze verbindingen werkt DRG aan een meer sociale en inclusieve stad. 
  
Vrijwilligerswerk heeft een plaats binnen de organisatie - welke? 
Een centrale plek. Bij informele zorgafdeling en in de inloophuizen en buurtrestaurants draait het om de 
deelnemers, maar het kapitaal van de afdeling zijn de vrijwilligers. 
  
Hoeveel coördinatoren vrijwilligerswerk zijn er binnen de organisatie aanwezig?  
Hoeveel vrijwilligers? (verdeeld over verschillende locaties?) 
Bij DRG werken meer dan 1000 vrijwilligers. Op de afdeling informele zorg worden 850 vrijwilligers begeleid 
door 25 parttime coördinatoren vrijwilligerswerk. 
  
Heeft de coördinator vrijwilligerswerk, namens de organisatie zitting in platform/netwerk? 
Nee. 
  
Welke verbinding kunnen wij ( Barbara en AGORA) in de toekomst met elkaar maken? 
Afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar de rol van informele zorg-coördinatoren van DRG. De 
uitkomst van het onderzoek wil ik zo breed mogelijk delen en daarmee een bijdrage leveren aan de verdere 
professionalisering van het vak. 

https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/trainingen


 

DRG heeft door de jaren veel kennis en expertise opgebouwd. Enerzijds in de begeleiding van vrijwilligers, 
anderzijds in de doelgroep die DRG bedient. Uitwisseling en delen van kennis draagt bij aan persoonlijke 
professionalisering en  professionalisering van het vak. 
Er is een methodiek en een werkwijze vastgesteld die ervoor zorgt dat het werk van de coördinatoren en 
hiermee ook dat van de vrijwilligers voldoet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. 
De werkpraktijk van informele zorg coördinatoren is een lerende professie die mede gebaseerd is op 
ervaringskennis die zich steeds verder ontwikkelt.  ‘Coördinator informele zorg’ kun je niet aan een 
onderwijsinstituut leren. Van deze functie bestaat geen beroeps-, competentie- of kwalificatieprofiel. Ook 
bestaat er geen beroepscode die richting geeft aan het beroepsmatige handelen van een coördinator 
informele zorg. Het is een beroep in ontwikkeling, met de praktijk als de aangewezen plek voor het leren, 
toepassen en ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Veel van waar coördinatoren hun handelen 
op baseren ligt opgeslagen in het onbewuste en blijft vaak individueel. 
  
Wat heb je daarvoor nodig? 
Mezelf tijd en ruimte gunnen om te investeren in het contact. 
  
Hoe gaan je dit vorm geven? 
Bij AGORA op werkbezoek komen en de uitkomst van mijn onderzoek presenteren. 
  
Wat wil jij aan AGORA voor de toekomst meegeven? 
Graag nodig ik AGORA uit om ook bij ons op werkbezoek te komen. 


