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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
December. De maand van  
Sinterklaas, Dag van de  
Vrijwilliger, Kerst en Oud en  
Nieuw. Voor ons als coör- 
dinatoren vaak de drukste tijd  
van het jaar. Gelukkig is de december- 
maand voor velen ook een  
tijd van gezelligheid, van  
familie en vrienden, van  
elkaar verrassen met cadeau- 
tjes, van hopelijk een witte  
kerst en van lekker eten. Ik blik in elk geval ook ieder jaar 
terug op het jaar dat bijna voorbij is. Het is tijd voor 
bezinning. En tijd om jaartoekomstplannen voor AGORA 
te maken. 2017 is voor mijn gevoel omgevlogen. In april is 
het nieuwe bestuur geïnstalleerd tijdens de ALV. Daar was 
al een periode van kennismaking aan vooraf gegaan. De 
verwachtingen waren hoog gespannen. Allen zijn 
professionals die als vrijwilliger het bestuurswerk 
inhoudelijk vorm willen geven en uit willen dragen dat 
ons beroep ertoe doet! 
 
Een aantal ontwikkelingen uit het afgelopen AGORA-jaar 
overtroffen mijn verwachtingen: de samenwerking met 
AdSysCo; Adinda en Gepke als respectievelijk gastspreker 
en workshopbegeleider op het congres van VPTZ; een (em-) 
powerful congres; Vrijwillig Dichtbij dat meer en meer 
vorm gaat krijgen en de ontwikkelingen rondom de 
erkenning van ons beroep.  
 
Lees hier de hele column! 

AGENDA 
 
7 december 2017 / Nationale Dag van de Vrijwilliger 

 
23 januari 2018 / Heidedag voor het bestuur van AGORA 
 
8 maart 2018 / Meet Up Regio Noord in Hoogeveen 
 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 
Ontmoet elkaar op onze portal!  
De portal zal in de toekomst meer en meer DE manier van 
communiceren worden voor AGORA-Beroepsvereniging en 
de leden. Dus log in met je account en doe actief mee! 

 
Nog geen account of vragen over het inloggen, mail naar 
helpdesk@AdSysCo.nl of bel met: 023 5273666 - keuze 1 

 
AGORA-Beroepsvereniging is ook 

te vinden op: 
LinkedIn 
Facebook 

Twitter 
Instagram 
Volg ons! 

 
 

 
 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van december 2017. Met een geslaagd congres achter ons en de komende feestdagen in het 
vooruitzicht, blijft december een drukke maand voor ons allemaal: Sinterklaas, de Dag van de Vrijwilliger, kerstbijeenkomsten 
voor zowel vrijwilligers als met je collega’s, kerstcadeaus die uitgedeeld of verstuurd moeten worden. Enthousiaste burgers 
die rond de feestdagen bedenken dat ze hun jaar goed willen beginnen door zich in te zetten als vrijwilliger. En dan natuurlijk 
ook de voorbereidingen voor jezelf, je gezin en vrienden en familie. Cadeaus inkopen, kerstboom zetten en je langzaam 
voorbereiden op een nieuw jaar. Of je nu van de feestdagen houdt of niet, het is vaak toch een tijd van reflectie en 
vooruitkijken. Onze tip: wees trots op wat je bereikt hebt het afgelopen jaar een blijf trots in 2018! Wij hebben een geweldig 
beroep en samen zullen we alleen maar sterker worden! 
 
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl d

ec
em

b
e

r 
2

0
1

7
 

 

https://www.dropbox.com/s/79s7thi0p3xec56/column_voorzitter_dec2017.pdf?dl=0
https://www.meetup.com/nl-NL/Vrijwilligerswerk-in-een-veranderende-samenleving/events/245306033/
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://portal-agora.adsysco.nl/
mailto:helpdesk@AdSysCo.nl
https://www.linkedin.com/groups/3648472
https://www.linkedin.com/groups/3648472
https://www.facebook.com/Agoraberoepsvereniging
https://twitter.com/AGORAberoepsver
https://www.instagram.com/agoraberoepsvereniging/
https://portal-agora.adsysco.nl/inloggen
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Laat je inspireren door 
Vrijwillig Dichtbij! 
 
Tijdens de november bijeenkomst van het 
project Vrijwillig Dichtbij heeft Rianne 
Burgers het goede voorbeeld 'Team van 
de Toekomst' van Atlant gepresenteerd 
aan de 14 Vrijwillig Dichtbij organisaties.  

Inspirerend verteld, prachtig voorbeeld en hele 
enthousiaste reacties van de aanwezigen! 
Voor de leden van AGORA wordt dit goede voorbeeld 
beschreven en voorzien van tips en tools. Tijdens het 
congres van 2018 worden alle beschreven Best Practices 
gepresenteerd en kun je gebruik maken van de tips en 
tools.  
Voor mee informatie, neem contact op met: Jolanda 
Looije (projectleider Vrijwillig Dichtbij) tel. 06-20683040 / 
j.looije@zinderin.com of bekijk de animatie 'Vrijwillig 
Dichtbij in beeld' op YouTube. 

 

Congres 7 november: een terugblik! 
 

Wat kunnen we terugkijken op een mooi congres! Als 
dagvoorzitter hadden we een goede aan Ad-Just 
Bouwman: improviseren, humor en zang onder 
begeleiding van pianist Marco en co-actrice in Toos. Zij 
sloten af met de "coördinator vrijwilligers" musical waarin 
zij in sketches en liedjes de ervaringen van de dag hebben 
verwerkt. Humor bindt en werkt inspirerend, ook in ons 
vak! 
 
De workshop over de Elevator Pitch van  
Jouri Schoemaker was een als een  
frisse wind. De Nederlands kampioen  
pitcher inspireerde en liet ons op een  
andere manier kijken; richt je op je doelgroep en op je doel 
en spreek de taal van degene waarvoor je spreekt. En 
vooral: wees jezelf, dat straalt kracht uit.  
De "inspiratieworkshop" van Britta Lassen was een mooie 
aanvulling op de dag. Er was ruimte om ervaringen te delen 
met je buurvrouw (een enkele -man) voor, naast of achter 
je en zij pakte het plenair weer op. Grappig was dat pianist 
Marco, ongevraagd, haar bijdrage muzikaal omlijstte. Dat 
was een aanvulling en een succes…  
 

 

 
…De samenwerking met AdSysCo en Pro-Feel werd prima 
bekrachtigd. Ellen en Piet blijven (ik zou haast in 
Sinterklaasachtige sferen komen) strooien met workshops 
die zij voor onze leden beschikbaar willen stellen en dat 
helpt onze beroepsgroep in de empowerment.  Dank aan 
iedereen die aanwezig was! Klik hier voor de evaluatie. 

 

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

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Ellie de Mooij-Klaver 
Organisatie: Haaglanden Medische 
Centrum 
Sector:  ziekenhuizen 
Functie: teamcoördinator  
vrijwilligerswerk 
Contract: 28 uur 

 
Waar kun je jou ’s nachts voor 
wakker maken? Ik heb een contract 
voor 28 uur, waarbij ik de uren 
verdeel over 4 dagen. Op mijn vrije 
dag pas ik op mijn kleinkinderen en 
verder doe ik naast mijn baan zelf  

ook vrijwilligerswerk. Soms heb ik, naast mijn gezin, nog tijd 
over voor zussen, vriendinnen, een goed boek, muziek, de 
piano, Pilates, een fietstocht, filmhuisfilm of museum.  
Kortom, de dagen zijn goed gevuld, dus ’s nachts moet je mij 
niet wakker maken ☺ Omschrijf jezelf in drie woorden. 
‘t glas altijd halfvol. Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
De vreugde en voldoening van het inzetten van vrijwilligers 
twee kanten op werkt. Enerzijds de mogelijkheid om op 
vraaggerichte wijze gastvrijheid en extra aandacht aan onze 
bezoekers en patiënten te bieden. Anderzijds levert de juiste 
match voor een vrijwilliger zelf ook op dat hij/zij zich prettig 
en gewaardeerd voelt. Waar ligt je grootste uitdaging op dit 
moment? Mijn grootste uitdaging binnen het werk op dit 
moment is om de komende 5 jaar het gat te dichten wat zal 
ontstaan door het weer aantrekken van de arbeidsmarkt en 
het verhogen van de pensioenleeftijd. Er zullen weinig 
mensen meer met de VUT gaan en men is in de regel ouder 
dan nu, wanneer men zich op vrijwilligerswerk gaat 
oriënteren. Om in te spelen op bovenstaande problematiek 
heb ik een project opgestart: “Voor het pensioen 
vrijwilligerswerk doen”. Lees hier het hele interview! 

 

 

 

mailto:j.looije@zinderin.com
https://www.youtube.com/watch?v=sS0tncMiltw
https://www.youtube.com/watch?v=sS0tncMiltw
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/congres-7-november
https://www.dropbox.com/s/5hznbdtk9j74z76/Grafische%20weergave%20evaluatie.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nwsa6ffornuu5fi/LahW_ElliedeMooij.pdf?dl=0

