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Vrijwilligersacademie Amsterdam start vernieuwend initiatief met BE- en E-coaching! 

 

Amsterdam, 26 juni 2012 

Alle bestaande vrijwilligers in de informele zorg* kunnen wel wat hulp gebruiken! Vandaar dat 

veel vrijwilligersorganisaties op zoek zijn naar mensen die als maatje, coach of begeleider van start 

willen. Maar hoe weet je nu welk vrijwilligerswerk bij je past? Vanaf 26 juni geeft de 

Vrijwilligersacademie Amsterdam hier gratis, persoonlijk en vrijblijvend antwoord op via BE-

coaching en E-coaching. Karin Hanekroot, directeur van de Vrijwilligersacademie vertelt wat deze 

service voor het vrijwilligerswerk kan betekenen. 

 

Karin: “Er zijn veel mensen die best als vrijwilliger aan de slag zouden willen, maar alleen in 

Amsterdam heb je al keuze uit honderden organisaties die vrijwilligers zoeken. De activiteiten zijn 

heel divers en hoe kom je er als vrijwilliger dan op een laagdrempelige en vrijblijvende manier achter 

wat bij je past? Zeker als je door tijdgebrek of afstand niet in de gelegenheid bent om naar onze 

oriëntatiebijeenkomst of coach te komen… Een vraag die wij met E-coaching opgelost hebben! Vanaf 

nu kan iedereen de oriëntatietraining vrijblijvend via internet doorlopen en snel en gedegen duidelijk 

krijgen welk vrijwilligerswerk bij hem of haar past.” 

 

E-coaching 

“Digitaal oriënteren is simpel, eigentijds en handig en kan het vrijwilligerswerk in Amsterdam een 

enorme boost  geven. Iets waar wij het voor doen en natuurlijk heel erg op hopen”, zegt een 

bevlogen Karin. “Er zijn namelijk veel mensen in onze stad die een helpende hand en een beetje 

aandacht verdienen omdat ze minder geluk in hun leven hebben. Vrijwilligers maken hierbij het 

verschil. Met onze oriëntatietraining doorlopen geïnteresseerden een aantal stappen waarmee we 

een match zoeken tussen de motivatie, wensen en ideeën van de potentiële vrijwilliger en de 

mogelijkheden van onze partnerorganisaties waarbij ze vervolgens aan de slag gaan. Wat vind je 

leuk, wat wil je leren, waarom wil je er überhaupt aan beginnen? Vragen die allemaal tijdens de 

oriëntatietraining voorbij komen en waarbij de antwoorden richting geven en teleurstellingen 

voorkomen. Want vrijwilligerswerk moet vooral ook energie geven!” 

 

BE-coaching 

“De ‘oude’ vertrouwde oriëntatiebijeenkomsten die we live geven, blijven uiteraard ook gewoon 

bestaan. Om mensen te helpen kiezen kunnen ze ook gebruik maken van een live coach.  Dankzij 

Talentcoach en Gilde hebben we hele goede vrijwillige coaches. Zij coachen niet alleen deelnemers, 

maar ook aspirant vrijwilligers. Dit heet vanaf nu BE-coaching. ‘BE’ van aanwezig zijn, mensen 

ontmoeten, persoonlijk contact met de coach. ‘E’ van digitaal en makkelijk in te passen in een druk 

schema en contact met de coach via e-mail. Beide coachingstrajecten zijn gratis en vrijblijvend.  

 

BE- en E-learning 

“Het hart van onze organisatie draait om de trainingen die we geven,” vervolgt Karin. Wij vinden het 

namelijk erg belangrijk dat de vrijwilligers goed weten wat ze wel of niet kunnen doen, voorbereid 

zijn op situaties, nee leren zeggen, etcetera. Bij onze aangesloten partnerorganisaties krijgen 

http://vrijwilligersacademie.net/nl/be-learning
http://vrijwilligersacademie.net/nl/be-learning


vrijwilligers de kans zichzelf te ontwikkelen, onder andere door het gratis volgen van onze 

professionele trainingen. Door de basistraining en vervolgtrainingen weet je wat je kan en moet 

doen. Door verdieping krijg je de kans om verder te leren over de onderwerpen die je interesseren. 

Ook hier hebben we het BE- en E-systeem in het leven geroepen. BE-learning trainingen volg je live, 

in een groep en in direct contact met de docent. E-learning gaat straks via een trainingsmodule op 

internet, op de tijd die de vrijwilliger het beste schikt. Contact met de docent verloopt via mail of 

chat.” 

 

Digitale quiz 

Karin besluit: “Wij zijn heel blij met alle digitale ontwikkelingen en zien hierin de toekomst. We zijn 

druk bezig om de vrijwilligers van onze partnerorganisaties en potentiele vrijwilligers te 

ondersteunen en bereiken. Voor iedereen die dit leest en graag ‘iets met mensen’ wil doen maar nog 

niet zo goed weet wat, hebben we als eerste stap een quiz ontwikkeld…  test je kennis over 

vrijwilligerswerk. Benieuwd? Ga naar http://vrijwilligersacademie.net/nl/quiz. Graag tot ziens! 

 

 

 

 

* Informele zorg is zorg die geleverd wordt door mantelzorgers én vrijwilligers. Zij bieden ondersteuning aan 

mensen die het (tijdelijk of permanent) wat minder getroffen hebben. De activiteiten lopen uiteen van 1-op-1 

contact tot het organiseren of uitvoeren van een groepsactiviteiten.  

 

 

[noot voor de redactie]:  

Maatschappelijk ondernemen? Ook uw redactie kan op eenvoudige wijze bijdragen aan de 

samenleving door aandacht te besteden aan de doelstellingen van de Vrijwilligersacademie (anbi 

status) en de steun voor vrijwilligers door BE-learning. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hanekroot, directeur Vrijwilligersacademie 

via 020-320 55 79 / 06 20 20 33 01 

 

http://vrijwilligersacademie.net/nl/quiz

