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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Heidedag of bosberaad  
wordt het ook wel  
genoemd: op een andere  
locatie nadenken over de  
strategie van de organisatie. 
Als jullie bestuur van  
AGORA waren we daartoe  
te gast bij Siza in Arnhem en 
ik weet niet wat op deze locatie dichter bij was, het bos of 
de heide. Feit is, dat de zeer ervaren en deskundige 
adviseur Elly Smits van de SeSam Academie ons die dag 
heeft geadviseerd, gespiegeld, op weg geholpen, zetjes 
gegeven en ja, ook enkele schoppen uitgedeeld. Dat was 
goed! We hebben teruggekeken op het eerste 
bestuursjaar en de koers uitgezet voor 2018.  
We hebben uitgebreid gesproken over het verkrijgen van 
erkenning van ons beroep. Ik hoef hier de veelzijdigheid 
van ons werk niet uit te leggen.  
 
Denk bijvoorbeeld alleen al aan het vinden van de balans 
tussen de sturing door de vrijwilligerscoördinator of de 
zelfsturing van  de vrijwilliger. Maar naar anderen toe is 
beeldvorming wel hard nodig! Lobbyen voor de erkenning 
kunnen wij als bestuur niet zelf. We moeten gelden vinden 
om dit te kunnen financieren. Het strategisch plan dat naar 
aanleiding van de sessie wordt uitgewerkt, komt 
binnenkort beschikbaar.  
Verder gaan we een kaderbrief maken om de kerngroepen 
beter toe te rusten en worden er acties gedaan om 
coördinatoren voor….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! 
 

 
 
Vacature bestuurslid 
Josien Roelofsen heeft het bestuur van AGORA verlaten. Op 
pagina 2 richt zij het woord tot jullie. Bij deze willen wij 
Josien dan ook hartelijk danken voor haar inzet!  
Door haar vertrek is er een vacature binnen het bestuur! Bij 
deze dan ook een oproep aan jullie! Ben je geïnteresseerd 
of ken je iemand die dit zou willen doen, laat het ons 
weten! De vacature is te vinden op onze portal en de 
website! 

 
 

Afgelopen maand ben op zoek gegaan naar een nieuwe werkplek. Er is gewoonweg geen plek meer voor mij waar ik nu zit. 
Mijn “uitdaging” is altijd dat ik een eenmansfunctie heb en eigenlijk nergens bij hoor. Ik val direct onder een manager en heb 
geen team van collega’s. Ik vond mijzelf daardoor een lange tijd best zielig, totdat ik er zo klaar mee was en dacht: dikke 
vinger, ik zoek zelf gewoon een leuke werkplek. Een jaar of 2 geleden ben ik daarom maar gewoon bij de Servicedesk gaan 
zitten. Ik heb nog nooit zoveel lol gehad! Collega’s die me missen als ik er even niet ben en vragen: goh hoe was je weekend? 
Nu is het dus tijd een andere plek te vinden. Na een korte strijd met vooral mezelf (“ja zeg, ik laat met toch niet zomaar 
wegjagen!”) kwam ik erachter dat ook wel prima is zo. Het is tijd voor iets anders. Ik ga nu een verdieping omhoog. Ik ken 
iedereen daar en weet nu al dat ik er een prima tijd ga hebben. Mijn motto: lol in je werk kun je alleen zelf maken. Al zit je 
naast een saaie collega, zorg dat je in het gebouw iemand kent met wie je af en toe eens flink kunt lachen!                  Brenda  
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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https://www.dropbox.com/s/a5t23ll2lczpogc/column_voorzitter_feb2018.pdf?dl=0
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Een enquete voor jouw 
vrijwilligers! 
 
Voor het project Vrijwillig Dichtbij voert de 
Universiteit voor Humanistiek een 
meerjarig onderzoek uit naar de 
veranderende positie en rol van 
(vrijwilligers)organisaties in het lokale  

sociale domein. In 2017 is onderzoek gedaan onder 
bestuurders en coördinatoren. 
 
In 2018 wordt een vervolg gegeven aan het onderzoek 
door vrijwilligers te bevragen. Onderzocht wordt hoe 
vrijwilligers omgaan met uitdagingen in hun 
vrijwilligerswerk en wat zij nodig hebben om hun werk met 
plezier en voldoening te kunnen blijven doen. Het 
onderzoek draagt bij aan de zichtbaarheid van het vak 
coördinator vrijwilligerswerk en wordt aangeboden aan 
stakeholders en politiek.  
Op korte termijn ontvang je van ons een mail met de 
oproep om een digitale enquête uit te zetten bij jouw 
vrijwilligers. 
 
Dus houd je mailbox in de gaten! 

 

Nog even over de portal… 
 

• Alle leden hebben de inloggegevens ontvangen voor de 
portal. Zoek hier eerst goed naar voordat je een mail 
gaat sturen. Je kunt ook inloggen met je mailadres en 
kiezen voor: wachtwoord vergeten.  

• De helpdesk van AdSysCo ondersteunt alleen bij 
technische problemen 

• Wil je meer weten over hoe de portal werkt, kun je 
Instructiekaarten vinden op de portal zelf.  

• Heb je dan nog vragen, mail dan info@agora-
beroepsvereniging.nl.  

 
  

 

 
Josien Roelofsen heeft afscheid genomen van 

het bestuur en richt haar woord tot jullie. 
 

In juni 2016 is er tijdens de  ALV de oproep gedaan aan de leden 

om zich  als nieuw  bestuurslid aan te melden.  Het zittende 

bestuur was toe aan vernieuwing en er werd een appèl gedaan op 

onzer gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tijdens die bijeenkomst 

is een aantal leden  opgestaan en heeft samen met een aantal 

oud-bestuursleden als interim groep  tot de nieuwe ALV nagedacht 

over hoe nu verder? Ik heb mij toen ook geroepen gevoeld en heb 

me daarom aangemeld. Als ik mij zelf niet serieus neem, wie 

neemt “de coördinator” dan serieus? 

Een heel nieuwe club is geboren en enthousiast begonnen. ALV/ 

Heidedag/ Expertmeeting en o.a. de Meet & Greet bijeenkomsten. 

We zijn nu een jaar verder en helaas heb ik voor mijzelf moeten 

constateren dat deze rol niet echt bij me past. Door mijn eigen 

werk en  privé, vind ik dat ik niet kan voldoen aan mijn belofte. 

Daarom leg ik mijn rol neer en  wil een nieuwe oproep doen voor 

iemand die wel aan de verwachtingen wil en kan voldoen. Dit om 

deze mooie vereniging  mee te helpen  om nog beter te worden en 

haar  nog meer in onze samenleving te laten verankeren 

Voor nu wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen. 

Tot ziens, Josien Roelofsen 
 
 

 

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

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Diana van Olderen 
Organisatie: Zorggroep Maas & 
Waal 
Sector: ouderenzorg / revalidatie 
Functie: coördinator   
vrijwilligerswerk 
Contract: 32 uur 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Sociaal, betrokken, aanpakker. 

Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? Eigenlijk 
nergens voor! Behalve als er iets met mijn kinderen zou zijn 
uiteraard! Wat is er zo mooi aan jouw beroep? Het mooie 
aan mijn beroep als coördinator vrijwilligers bij zorggroep 
Maas & Waal is het werken voor verschillende locaties in 
verschillende dorpen met allemaal hun eigen vrijwilligers. 
Hierdoor kom ik in contact met heel veel verschillende 
mensen. Ik werk nu al bijna 18 jaar bij zorggroep Maas & 
Waal. Eerst in een andere functie ….. Lees hier verder!  

 

mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.dropbox.com/s/q01m1t3hf5zhvab/LahW_DianavanOlderen.pdf?dl=0

