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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Nieuwjaarswensen 
 

Welzijn, warmte, werkplezier, wijzer worden, waardering, 
waarmaken, …  
Wat wens jij jezelf toe voor 2019? Graag wens ik jou datgene 
toe, wat jij voor jouzelf bekrachtigd zou willen zien in het 
nieuwe jaar! Voor Agora wens ik in elk geval dat alle leden 
deel uit (gaan) maken van een netwerk, waarbij aansluiting 
gevonden kan worden in intervisie-groepen, of dat wij als 
Agora hulp kunnen bieden bij het oprichten ervan. Ik wens 
dat er veel kennis gedeeld kan worden zodat wij de 
meerwaarde van de kracht van verbinding voor jou als lid 
nog meer inzichtelijk kunnen maken! Een groot aantal van 
onze leden heeft immers aangegeven dat er behoefte is aan 
een netwerk dicht(er)bij. Samen hopen wij dat waar te 
kunnen maken.  
 
Veel van deze ledenbehoeften is het afgelopen jaar opgehaald 
vanuit Vrijwillig Dichtbij. Wat we vooral te weten zijn 
gekomen, is dat coördinatoren zich soms alleen voelen en 
zichzelf zouden willen spiegelen en de bevestiging zouden 
willen krijgen op de goede weg te zijn. Dit naast de genoemde 
wensen om de netwerken te versterken en…  Lees hier de 
hele column! 

AGENDA / NIEUWS 

15 JAN   | Heidedag bestuur 
21 MRT  | Platform Welzijn Nieuwe Stijl 
9 APR   | Algemene Ledenvergadering 
14 NOV  | AGORA-Congres, 30 jarig jubileum 
 
 
 
 
 

Nationale Vrijwilligersdag, kerstvieringen, eindejaarsbijeenkomsten, Kerstmis, Top2000, Oud & Nieuw, de maand 
december zit vaak propvol. In onze laatste bestuursvergadering van 18 december zat ik dan ook als een soort zombie 
achter mijn laptop. De hele dag hectisch op het werk (omdat er nog van alles af moet) en dan snel snel de trein naar 
Utrecht en vervolgens nog 3 uur intensief vergaderen. Als de je notulen maakt, kun je ook niet af en toe even achterover 
leunen. Je moet continu alert zijn en de rode draad vast houden. Dit is geen klaagstukje hoor, maar gewoon even de 
realiteit van december. Ik ben ook wel blij nu dat het januari is. Ik start rustig weer op en heb al één goed voornemen: 
ALS er gekust gaat worden op werk (gelukkig nieuwjaar wensen) dan krijgen ze van mij er maar één. Van die drie 
Nederlandse kussen heb ik nooit wat gesnapt! Gelukkig nieuwjaar allen!     Brenda  
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Algemene Ledenvergadering 
 

Voor in je agenda van 2019! 
            dinsdag 9 april 
  ALV AGORA-Beroepsvereniging 
 
Naast de ALV zelf, zal er ook een  
mooi middagpogramma zijn met interessante sprekers.  

  

Dichtbundel voor vrijwilligers 

Wegens de Nationale Vrijwilligersdag kregen alle 
vrijwilligers van ’s Heeren Loo de dichtbundel ‘De S van 
Samen’ cadeau. Met dit boek, met verhalen over 
bijzonder momenten tussen een vrijwilliger en een cliënt, 
wilden zij de vrijwilligers bedanken voor hun enorme 
inzet.  
 
Wat een mooi  
initiatief, dat de  
aandacht verdient  
in deze  
nieuwsbrief!  
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/g4o36gh2fxetf3l/column_voorzitter_januari.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g4o36gh2fxetf3l/column_voorzitter_januari.pdf?dl=0
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Politiek ontbijt, een impressie! 
 
Op woensdag 5 december was ik al vroeg uit de veren. De laatste 
gedichten voor het Sinterklaasfeest die middag waren klaar, de 
cadeautjes ingepakt, maar eerst riep Den Haag. 
Op weg naar het Nutshuis om daar tijdens het politiek ontbijt onze 
beroepsvereniging, Agora te vertegenwoordigen. Een mooie missie, 
waarop ik me thuis goed had voorbereid door het lezen van alle 
stukken, opgestuurd vanuit de NOV en de tips van ons bestuur. 
 
Vijf vrijwilligersvertegenwoordigers hielden korte presentaties op de 
thema’s jongeren (en maatschappelijke diensttijd), druk van 
wetgeving, lokale ondersteuning, de participatiesamenleving en 
landelijke infrastructuur.  
Daarna gingen Kamerleden en vrijwilligersorganisaties met elkaar aan 
tafel om de onderwerpen uit te diepen en om aanknopingspunten te 
ontdekken om ook na het ontbijt met elkaar in gesprek te gaan. 
Ik was ingedeeld bij de tafel met het thema "Participatie”. Boeiende 
verhalen van collega’s vrijwilligersorganisaties en geïnteresseerde 
politici. 
Vanuit mijn eigen werkervaring, het coördineren van het 
vrijwilligerswerk binnen 2 ziekenhuizen, kon ik het een en ander 
vertellen over participatie.  

 
Daarnaast heb ik met een aantal 
mensen gesproken over Agora en 
de ontwikkelingen binnen ons 
mooie vak.  
 
Veelal verbaasde reacties over het 
feit dat we sinds een paar jaar een 
bestuur hebben, dat actief is met 
professionalisering en verbinding 
binnen ons beroep en inzet op de 
bijdrage van actieve leden.  

 

 

 

En wie ben jij dan? 
 

Naam:   Dianne de Graaf 
Organisatie:  ZorgAccent 
Sector:  Zorg  
Functie:  coördinator 

vrijwilligerswerk  
Contract:  18 uur 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 

 Gedreven, enthousiast en spontaan.  
Waar kunnen we jou ’s nachts voor 
wakker maken? Beter is het om mij 

gewoon te laten slapen! Ik denk dat als ik wakker word 
gemaakt, ik niet heel vrolijk zal zijn. Wat is er zo mooi aan 
jouw beroep? Wat ik mooi vind aan mijn beroep is, dat we 
de visie met elkaar nastreven en dat houdt in: dat we een 
samenwerkingsdriekhoek vormen (mantelzorg, vrijwilliger 
en betaalde medewerker). Zo kunnen we optimale zorg 
bieden aan de cliënt/bewoner …Lees hier het hele 
interview! 

Besmet met het virus “de kracht van de verbinding” 
 
AGORA-Beroepsvereniging heeft in de afgelopen maanden contact gelegd met meer dan 17  
regionale of provinciale netwerken/platformen waaraan betaalde en onbetaalde coördinatoren  
vrijwilligerswerk deelnemen. In samenwerking met het project Vrijwillig Dichtbij werden er twee  
nieuwe netwerken opgezet. De eerste bijeenkomst van het nieuw netwerk in Maassluis en Heel  
stond in teken van de Verbindende Communicatie en het project Vrijwillig Dichtbij. 
De tweede bijeenkomst stond in teken van de ‘missie van jullie netwerk’. Er volgde een verdere  
kennismaking, onderzoek bestaansrecht netwerk en afstemmen van verwachtingen onder andere  
m.b.t. (eventuele) deelname aan het netwerk. 
Deze wijze van opzet sluit het geheel mooi aan bij de behoefte van bestuur AGORA en de leden van AGORA waarbij ze 
dicht(bij) huis besmet werden met het virus ‘de kracht van de verbinding’. Wil je meer weten? Klik hier! 
Gepke Keizer-Reiffers 
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Ook wist men vaak niet dat er een post-HBO opleiding coördinator 
vrijwilligerswerk bestaat. Kortom, volop de gelegenheid om het 
blikveld van sommige politici en collega’s, tijdens dit ontbijt wat te 
verruimen. 
Tot slot heb ik net als vele aanwezigen getekend namens Agora 
voor intentie en politiek akkoord voor een Nationaal Jaar Vrijwillige 
Inzet. In afwachting van dat besluit, kijk ik terug op een mooie en 
nuttige Sinterklaasochtend, waarin er goed gelobbyd en gestrooid is 
richting politiek.  
Ellie de Mooij - Klaver 
Teamcoördinator vrijwilligerswerk Medisch Centrum Haaglanden 
 
 
 

 
 

Voor alle foto’s en een video-impressie, klik hier! 

https://www.dropbox.com/s/7bcx7d38qk8xdz5/LahW_DiannedeGraaf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7bcx7d38qk8xdz5/LahW_DiannedeGraaf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l5subarcfmkqcix/bijdrage_krachtvdverbinding.pdf?dl=0
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/agora-congres-vrijwillig-en-dus-uit-eigen-beweging-2018

