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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Een leeg computerscherm 
voor me. Bedoeld om een  
nieuwe column voor de  
eerste nieuwsbrief van  
2018 te schrijven. Het  
scherm is net zo blanco als 
het nieuwe jaar. Wat zal  
het nieuwe jaar ons  
brengen? De meeste dingen lopen zoals ze lopen. Het 
leven loopt zoals het loopt. Zo gaat dat bij mij zo met 
schrijven: het vormt zich terwijl ik bezig ben. Als vanzelf 
vormen de woorden een zin. Die zinnen worden regels en 
die regels worden alinea’s. Alinea’s worden 
hoofdstukken. Hoofdstukken worden een boek. Die 
hoofdstukken worden uiteindelijk “het boekjaar2018”. 
Dan zijn we een levensjaar verder en een jaar 
levenswijsheid rijker.  
Niettemin is er een groot verschil tussen schrijven en het 
echte leven.  
 
In de schrijverswereld kan je het verloop van je woorden 
zelf beïnvloeden. Je zet de woorden bewust naar eigen 
hand. In het dagelijks leven kan dat niet altijd. Natuurlijk 
zijn er dingen die je zelf kunt beslissen. Of je een biefstuk 
gaat eten of een gehaktbal. Of je daar bloemkool bij eet of 
sperzieboontjes. Dat bepaal je zelf en het bepaalt voor een 
deel de dag. Maar er zijn ook dingen die gebeuren, die je 
overkomen maar die je dag kunnen bepalen. Of de zon 
schijnt, of het regent, of het koud is of warm. De dingen die 
een ander voor jou beslist, overkomen je eveneens en …… 
 
Lees hier de hele column! 

AGENDA 
 
23 januari 2018 / Heidedag voor het bestuur van AGORA 
30 januari 2018 / Webinar over nieuwe privacy wetgeving* 
8 maart 2018 / Meet Up Regio Noord in Hoogeveen 
 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 
*Webinar 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle 
organisaties die persoonsgegevens in een bestand 
bewaren. Ook voor iedereen die met vrijwilligers werkt is 
dit heel relevant. In de wet is zelfs specifiek opgenomen 
wat vrijwilligers-organisaties wel en niet moeten doen.  
Maar weet jij wat dit voor consequenties dit precies heeft 
in jouw werk en wat je er nog voor moet regelen? Op 30 
januari organiseert AGORA in samenwerking met AdSySco 
en Pro-feel een webinar over dit onderwerp. Je krijgt hier 
nog een uitnodiging voor.  
 
Ontmoet elkaar op onze portal!  
De portal is DE manier van communiceren 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 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van januari 2018. Het lijkt me een goed moment om als secretaris van AGORA dit kleine tekstblokje 
eens te gaan gebruiken als uitlaatklep voor dingen die ik tegenkom in mijn dagelijkse werkzame leven als secretaris, maar 
vooral als die van coördinator vrijwilligerswerk. Mijn motto: “met duidelijke taal en een vleugje sarcasme kom je best ver”. 
Het begint met mijn eerste werkdag na de feestdagen. Dat kleffe gezoen wanneer we elkaar soms oprecht, maar vaker 
plichtmatig het beste moeten wensen voor het komende jaar. Ik heb echt nog NOOIT iemand gehoord die zich daar op 
verheugt. Daarom had ik dit jaar besloten 2 januari vrij te zijn en 3 januari thuis te werken. 4 januari is me daardoor  
ont-zet-tend meegevallen en kon ik met een afstandelijke zwaai iedereen welgemeend(!) de beste wensen toeroepen. Soms 
moet je het jezelf ook een beetje gemakkelijk maken…         
        Brenda  

 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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https://www.dropbox.com/s/ctvion5r7qslkl3/column_voorzitter_januari2018.pdf?dl=0
https://www.meetup.com/nl-NL/Vrijwilligerswerk-in-een-veranderende-samenleving/events/245306033/
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving
https://portal-agora.adsysco.nl/
mailto:helpdesk@AdSysCo.nl
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Laat je inspireren door 
Vrijwillig Dichtbij! 
 
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 zeven 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 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. 
 
 

 

 
Onze mails kunnen namelijk in je SPAM-box komen. Om die 
reden zijn in november ook herhaalfacturen per post 
verzonden.   
 
Facturen lidmaatschap 2018 en opzegtermijn. 
Het nieuwe lidmaatschapsjaar is inmiddels begonnen. Je 
krijgt nog de gelegenheid om je lidmaatschap t/m woensdag  
10 januari 2018 op te zegen, daarna is je lidmaatschap 
stilzwijgend verlengd t/m 31-12-2018.  
AGORA krijgt m.i.v. januari 2018 een nieuw systeem om 
ledenadministratie te doen. We krijgen dit systeem 
aangeboden door AdSysCo en de nieuwe facturen voor het 
lidmaatschap worden met dit nieuwe systeem medio eind 
januari per mailing verstuurd.   
 
Ledenbestand 2018 
AGORA-beroepsvereniging heeft op dit moment 276 leden, 
waarvan 6 leden aangemeld via het project Vrijwillig 
Dichtbij en 19 gastleden voor 2018 via Pro-Feel. We hebben 
dit jaar 31 betalende nieuwe leden gekregen en 8 leden 
hebben het lidmaatschap opgezegd omreden van ontslag, 
gewijzigde functie, pensioen of bezuiniging. 
 
 

 

Penningmeester Perikelen 
 
In 2017 zijn er heel wat betalingen gedaan aan de 
vereniging voor zowel het lidmaatschap, de expertmeeting 
in februari en het Congres in november. Op dit moment 
staan er nog 27 facturen open m.b.t. 2017. Deze leden 
krijgen opnieuw de 4e herhaalfactuur plus telefoontje. Dit is 
voor ons een hele klus. Ons verzoek is sowieso om aan je 
ICT-afdeling door te geven of de mailadressen info@agora-
beroepsvereniging.nl en penningmeester@agora-
beroepsvereniging.nl kunnen worden toegelaten.  
 

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

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Wendy Bakker-Elties 
Organisatie: ASVZ 
Sector: gehandicaptenzorg 
Functie: coördinator   
vrijwilligerswerk 
Contract: 32 uur 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Analytisch, zelfstandig en  

autonoom, innovatief. Waar kunnen we jou ’s nachts voor 
wakker maken? Een probleem! Wat is er zo mooi aan jouw 
beroep? Ik vind het belangrijk om de belangen van 
vrijwilligers te behartigen binnen de organisatie en fijn om 
een duidelijke visie te vormen rondom de inzet van 
vrijwilligers en andere groepen binnen de informele zorg 
rondom cliënten. Waar ligt je grootste uitdaging op dit 
moment? Mijn grootste uitdaging blijft het zichtbaar maken 
van mijn eigen functie binnen de organisatie.   
Lees hier de hele rubriek! 
 
 

 

mailto:j.looije@zinderin.com
https://www.youtube.com/watch?v=sS0tncMiltw
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
mailto:penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl
mailto:penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.dropbox.com/s/24ikhd09ai6x7j1/LahW_WendyBakker.pdf?dl=0

