
 

 

Frivillighed og professionalisering  

 
 

Hvad sker der, når vi professionaliserer frivilligheden? Det 
spørgsmål er afsættet for Decemberkonferencen 2017, hvor ek-
sperter, gæster fra foreningslivet og deltagerne undersøger mu-
ligheder og udfordringer ved at professionalisere frivilligheden. 

DECEMBERKONFERENCE 2017 

Tirsdag den 5. december 2017 

Afholdes i ODEON - det nye kongres og kulturhus i Odense 

Professionalisering giver anledning til spørgsmål som: Er frivillige blevet (for) profes-
sionelle? Er bestyrelser blot kransekagefigurer, der legimiterer sekretariatets arbej-
de? Er effektivitetskravene i frivillige organisation efterhånden så høje, at det er 
nødvendigt med professionelle management-kompetencer? 

Modsat kunne man imidlertid også spørge: Skylder vi ikke udsatte mennesker, at de 
mødes af en hvis grad af professionalisme? Sikrer professionel drift ikke organisatio-
nernes overlevelse, også økonomisk? Og kan en professionel tilgang være med til at 
tiltrække og fastholde frivillige? 

På Decemberkonferencen kan du høre om de engelske erfaringer med professiona-
lisering. Du kan også møde en række centrale gæster fra den frivillige verden, der 
fortæller om de udfordringer og muligheder, professionaliseringen giver i hverda-
gen.  

Igen i år byder Decemberkonferencen på både plenumseancer og mindre sessioner, 
hvor vi sammen og i mindre grupper udforsker professionaliseringens mange ansig-
ter – og hvor du som deltager kan bidrage med dine erfaringer fra den frivillige ver-
den. Vi lover, at du både får masser af inspiration med hjem, så frivillige, bestyrelse 
og ansatte kan bruge de muligheder og håndtere de udfordringer, som et (mere) 
professionaliseret samfund giver civilsamfundet og foreningslivet.  

Følg konferencen på Twitter med hashtagget:  

#dk17frivillighed 



Kl.  9.30    Registrering og morgenkaffe 

Kl. 10.00    Velkomst v/ Laura Auken Larsen, centerchef på Center for Frivil

      ligt Socialt  Arbejde.  

Kl. 10.15 Professionalization – a two-sided coin? Ved Nick Ockenden, tid-

ligere leder af Institute for Volunteering Research, NCVO, Lon-

don. Nick præsenterer de engelske erfaringer og udfordringer 

med professionalisering. Oplægget er på engelsk.  

Kl. 11.15 Professionaliseringens mange perspektiver. Gennem forskellige 

sessioner udforsker og debatterer vi professionaliseringen og 

dens betydning for blandt andet: 

Foreningsdemokratiet ved Connie Yilmaz Jantzen, formand KFUKs 

Sociale Arbejde og Esben Kullberg, sekretariatsleder Ligeværd 

Rekruttering, motivation og fastholdelse af frivillige ved Eline 

Feldman, projektleder NørreBrobyggerne 

Foreningers evne til innovation og nytænkning ved Bodil Kristen-

sen, brobygger Svendborg Kommune, Iben Løvstad, frivilligkoor-

dinator Middelfart Kommune og Tine Hedegaard, konsulent 

ADHD-foreningen 

Inklusion og mangfoldighed ved Lærke Bonnesen ph.d. studeren

     de fra Roskilde Universitet (RUC) 

Økonomi og foreningsstruktur ved Michael Wulff, forfatter og  

     medstifter af Medborgerne 

Kl. 12.30     Frokost   

Kl. 13.30 ”Møde i foreningen”. Deltagerne gennemspiller forskellige sce-

narier og positioner, der har betydning for professionalisering. 

Med kaffe og kage! 

Kl.  14.45 Plenumdebat: Diskussion med centrale stemmer i debatten om 

hvordan vi kan professionalisere og samtidig tage hensyn til frivil-

lighedens egenart og værdier  

Kl. 15.30     Børne- og Socialminister Mai Mercado runder konferencen af 

Kl. 16.00    Vi takker for i år med et glas vin  

Program for Decemberkonference 2017  

Tilmelding 

Bestil CFSA’s nyhedsbrev  på frivillig-

hed.dk og få besked, når der er nyt 

om tilmelding til konferencen.  

http://frivillighed.dk/abonner-paa-nyhedsbrevet

