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Vrijwilligerscoördinator Ineke Molenaar

Dit werk levert veel op!
“Je kunt meer dan je zelf denkt. 
Vrijwilligerswerk biedt je de 
kans om andere kwaliteiten 
bij jezelf te ontdekken.” Dat 
is het motto van bestuurslid 
Ineke Molenaar, de nieuwe 
vrijwilligerscoördinator van 
Vitiligo.nl.

Dat motto geldt ook voor haarzelf. “Ik was 

nooit eerder vrijwilligerscoördinator, maar ben 

er enthousiast ingestapt en begonnen met de 

cursus Effectief coördineren van vrijwilligers. 

Daar heb ik geleerd hoe ik dit professioneel 

kan aanpakken.” Er is van alles te doen bij 

Vitiligo.nl, dus Ineke wil graag nieuwe vrijwil-

ligers interesseren om mee te doen. Want vele 

handen maken licht werk.

Kwaliteiten ontdekken

Als vrijwilligers zich melden, start Ineke met 

een kennismakingsgesprek. “Ik vraag onder 

andere wat zij kunnen en willen, zodat ik voor 

hen een passende klus kan zoeken. Ander-

zijds zijn er taken waarvoor ik via vacatures 

op bijvoorbeeld internet vrijwilligers zoek. Ik 

probeer mensen altijd te laten zien wat het 

vrijwilligerswerk hen kan opleveren. Geen 

geld, maar wel veel waardering. En de kans 

om onvermoede talenten te ontwikkelen. Veel 

mensen gebruiken maar een klein deel van 

alle kwaliteiten die ze in huis hebben. Dankzij 

vrijwilligerswerk kun je, naast het gewone 

werk en het gezin, meer kwaliteiten van jezelf 

ontdekken. PGOsupport, de organisatie die 

onder andere patiëntenverenigingen onder-

steunt, kan eventueel ook nog trainingen 

geven. Vrijwilligerswerk is dus goed voor 

Vitiligo.nl, maar ook voor je persoonlijke 

ontwikkeling.”

Waardering

Ineke, die zelf al 23 jaar vitiligo heeft, woont 

in Heiloo en heeft twee dochters. Dit voorjaar 

nam ze deel aan de fotoshoot voor het nieuwe 

marketingmateriaal van Vitiligo.nl. Ze sprak 

voorzitter Paul Monteiro, hij vertelde over zijn 

continue zoektocht naar vrijwilligers. Ineke 

bood haar hulp aan. “Ik hoop dat meer leden 

mee gaan doen. Ik houd contact met alle vrij-

willigers en zorg ervoor dat ze iets terugkrijgen 

Ik hoop dat meer 
leden mee gaan doen

voor hun inzet, in de vorm van waardering 

en – als ze dat willen – een training. Zelf heb 

ik door de jaren heen allerlei vrijwilligerswerk 

gedaan, dus ik kan een beetje invoelen wat 

een vrijwilliger nodig heeft.” 

Ook geïnteresseerd om vrijwilliger te  

worden? Stuur dan een mailtje naar  

ineke@vitiligo.nl. Zij zoekt een functie die 

bij jou past. Op dit moment zoeken we een 

ICT'er en iemand voor de debiteurenadmini-

stratie. Behalve Ineke meldden zich afgelo-

pen najaar nog vier nieuwe vrijwilligers aan 

voor verschillende (bestuurs)functies.  

Lees meer hierover op pagina 6.
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