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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
ALV weg ermee of… 
 

De gemeenteraadsverkiezingen  
zitten er weer op. De uitslagen  
hebben ongetwijfeld invloed op  
het vrijwilligersbeleid in jouw  
gemeente. Heb jij gestemd?  
Stemmen is een manier om mee te mogen beslissen. 
Volgend jaar is het nog maar 100 jaar geleden dat 
vrouwen voor het eerst mochten stemmen in Nederland! 
Mannen gingen de dames voor in 1917.  
Ook in een algemene ledenvergadering (ALV) kan je je 
stem laten horen. De ALV is het hoogste bestuursorgaan 
van een vereniging. Omdat het niet te doen is om de 
leden maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks te 
benaderen om mee te denken over het beleid van de 
vereniging, is de beleidsvoering overgedragen aan het 
bestuur. 
 
Dat besturen is wat wij; Adinda, Anja, Brenda, Gepke, Paula 
en ik, naar eer en geweten doen. Maar dat kunnen en willen 
wij niet alleen. Wij willen graag datgene doen, waarvoor jij 
lid bent geworden van onze beroepsvereniging. Tijdens de 
ALV kan je je wensen kenbaar maken, en tevens uitspreken 
of je vindt of wij op de goede weg zijn. Je kunt meebeslissen 
over belangrijke onderwerpen. En er zijn meer redenen om 
de ALV te bezoeken. Je kunt je vakgenoten ontmoeten, 
ervaringen uitwisselen, netwerken, je kennis bijspijkeren 
(dit jaar gaan we het hebben over de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) of gewoon om (bij) te 
kletsen. Dat mag ook wel eens aangezien…. Lees hier de hele 
column! 

AGENDA 
 
10 april / Algemene Ledenvergadering 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 

De portal van AGORA 
De portal is DE manier van communiceren voor AGORA-
Beroepsvereniging en de leden. Dus log in met je account 
en doe actief mee! 

 
 

REMINDER: enquête Kerngroepen 
Twee weken geleden is een enquête rondgestuurd over de 
kerngroepen, waarin je aan kan geven bij welke kerngroep 
je horen wil en wat je verwacht van de kerngroepen. Tot nu 
hebben meer dan 50 leden de enquête ingevuld, wat heel 
fijn is. De eerste resultaten zullen we in de ALV van 10 april 
presenteren. 
Heb je de enquête nog niet ingevuld, dan kan dat nog 
via deze link of de portal tot en met aanstaande vrijdag 6 
april. Laat ons in ieder geval even weten bij welke 
kerngroep jij je wilt aansluiten. 
________________________________________________ 
De vacature voor  
Bestuurslid is nog steeds 
actueel!   
Klik hier voor de vacature. 

 
 

Ik kom veel in Engeland. Of eigenlijk “the United Kingdom”! Ik vind het heerlijk om daar naar toe te gaan. Niet alleen om daar 
te zijn maar ook de reis er naar toe. Een belangrijk deel van een bezoek aan de UK is namelijk de overtocht per boot. Een 
enorm “ferry” met een winkel, cafe’s en je eigen “cabin”. Je neemt je eigen auto gewoon mee en eenmaal aangekomen in 
Harwich of Hull rijd je gewoon Engeland in, hup die linkerbaan op, alsof je nooit rechts hebt gereden. Nee, natuurlijk niet! 
Links rijden is altijd wennen. Het meest effectieve is dan ook dat de bijrijder even “meerijdt” de eerste 100 km. Op snelwegen 
en drukke autowegen gaat het eigenlijk vanzelf. Totdat je als enige auto op een weg rijdt, je gedachtes afdwalen en ik als 
bijrijder dan zo kalm mogelijk “roep” naar de chauffeur: LINKERBAAN! De moraal van het verhaal? Mocht je keer een andere 
weg in willen slaan of iets willen doen wat tegendraads is, zorg dat je een bijrijder hebt. Iemand die je scherp houdt, je steunt, 
niet in paniek raakt en zorgt dat je er niet alleen voorstaat!  P.S. Rotondes in de UK zijn het allerleukst!             Brenda  
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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Best Practices! 
 
Half maart is de basis gelegd voor de 
kerngroepen en zijn de leden van Agora op 
postcode ingedeeld bij de vijf verschillende 
kerngroepen.  
Eerder volgde uit de ledenenquête dat er 
behoefte is aan een netwerk dicht(er)bij en  

meer verbondenheid tussen bestuur en leden. De 
kerngroepen voorzien in deze behoeften! 
Afgelopen week is samen met het bestuur de Best Practice 
‘Kerngroepen’ verkend en uitgewerkt. Binnenkort volgt 
meer informatie hierover! 
 
Best Practices voor het voetlicht 
Speciaal voor jou selecteren we de beste voorbeelden en 
geven we je tips. Vanuit het project Vrijwillig Dichtbij 
beschrijft Agora 7 Best Practices. 
 
Maar wanneer is er sprake van een Best Practice? 
Bij een bestaand project is er sprake van een Best Practice, 
indien er ‘over grenzen van eigen organisatie’ wordt 
samengewerkt. Dus intern en extern gericht en verbonden 
met andere organisaties/partijen. Bij een nieuw project 
met potentie of bij een geweldig idee met ‘spin in het web’ 
onderdeel kan het project of idee ook uitgewerkt worden 
als BP. 
 
De Best Practices geven zicht op 

• hoe vrijwilligers te organiseren en te mobiliseren in de 
veranderende wereld van de zorg en welzijn 

• hoe daarmee om te gaan (vrijwilligers toerusten) en  

• hoe daarop in te spelen (capaciteitsvraag en behoefte 
aan nieuwe vrijwilligersprofielen) en  

• waar het niet meer past of wringt (grenzen aan 
vrijwillige inzet). 

Voor de leden van Agora worden de goede voorbeeld 
beschreven en voorzien van tips en tools. Tijdens het 
congres van 15 november 2018 worden alle beschreven 
Best Practices gepresenteerd en kun je gebruik maken van 
de tips en tools. 
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over Vrijwillig Dichtbij? Wij vertellen 
graag wat we voor jou kunnen betekenen: Jolanda Looije, 
projectleider Vrijwillig Dichtbij j.looije@zinderin.com.  
 

 

 

 

 

En wie ben jij dan? 
In deze rubriek komt één van onze leden aan het 

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Henny Snel 
Organisatie: Cordaan 
Sector: ouderenzorg en verpleging 
Functie: coördinator 
vrijwilligerswerk 
Contract: 32 uur 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Vrolijk, enthousiast en positief. 
’s Nachts voor wakker maken. 
Ik hou erg van Pad thai (vega). Het 
mooie van mijn beroep. Het mooie  

is als ik een goede match tot stand kan brengen waarbij 
zowel de bewoner als de vrijwilligers blij van wordt. 
Vrijwilligerswerk heeft veel te bieden. Vrijwilligers kunnen 
zich ontwikkelen hun talenten inzetten, hun dag 
structureren. Tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan het 
welzijn van de bewoners. Buiten het sociale aspect vind ik 
het ook een dynamisch beroep. Lees hier verder! 

 

Ledenkorting op het  
Basisboek  
Vrijwilligersmanagement! 
 
Het Basisboek vrijwilligersmanagement  
is helemaal herschreven en in maart 
maand uitgebracht! HET boek voor  
coördinatoren vrijwilligerswerk of zoals wij in het boek ook 
wel worden genoemd: vrijwilligersmanagers!  
Met veel aandacht voor het ontwikkelen van visie en 
beleid, en voor de vertaling daarvan in dagelijks 
management van verschillende soorten vrijwilligers binnen 
én buiten de organisatie. Ook wordt uitgebreid stil gestaan 
bij onze rol en competenties. Kortom, dit boek moet je 
hebben! Daarom speciaal voor de leden van AGORA is dit 
boek met korting te verkrijgen. Het boek kost voor leden € 
20,- (i.p.v. € 24,50) en wordt kosteloos verzonden.  
 
Hoe en waar te bestellen en met welke kortingscode? Ga 
naar onze portal! De aanbieding loopt tot 31 mei 2018! 
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