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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Proost! 
 

Ben je positief ingesteld,  
dan is je glas half vol. Ben  
je wat meer geneigd naar  
somberheid, dan is je glas  
half leeg. Ik herken mijzelf liever in het halfvolle glas: ik 
heb graag vertrouwen in het goede en benader de dingen 
zoveel mogelijk met een positieve houding.  
Gepke attendeerde mij op een opiniestuk dat eind mei in 
de Stentor verscheen met als titel “Complimenteren helpt 
de zorg meer dan alleen corrigeren”, van geestelijk 
verzorger Marinus van den Berg. Aanleiding voor de 
auteur om dit artikel te schrijven was de plaatsing van een 
zorginstelling op de zwarte lijst: het zou er allemaal niet 
pluis aan toegaan daar.  
 
Echter, de schrijver brengt ook een 'nieuwe' trend onder de 
aandacht: we kunnen meer leren van elkaars goede en 
minder goede verhalen. We kunnen leren samen 
reflecteren en minder alleen een juridische en formele 
klachtenweg bewandelen met procedures. Het positieve 
benadrukken, het halfvolle glas dus!  
Het artikel bracht Gepke na het lezen in beweging. Tijdens 
haar inventarisatie naar de bestaande netwerken binnen 
Agora, hoort zij regelmatig het geluid; durven vragen, leren 
delen, sta voor elkaar open; het levert 
kwaliteitsverbetering in ons werk (ons VAK) en voor de 
organisatie waarvoor je werkt, op. Wij hebben elkaar 
nodig, door te kunnen luisteren naar elkaar, naar lerend en 
complimenterend. Gezien mijn halvolle glas, onderschrijf 
ik…. Lees hier de hele column! 

AGENDA 
 
11 sept / Landelijke studiedag Zorgen met Vrijwilligers 
15 nov / het jaarlijkse AGORA congres 
10 april / Algemene Ledenvergadering 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 
Wegens de vakantieperiode verschijnt er in augustus 
geen nieuwsbrief van AGORA! 
 
De vacature voor Bestuurslid is nog steeds actueel!   
Klik hier voor de vacature. 

 
 

 
De vakantieperiode! Zelf neem ik mijn vakantie pas in het najaar en ik moet eerlijk zeggen dat dat wel z’n voordelen heeft. Het is 
heerlijk rustig op de weg. Veel collega’s zijn met vakantie, dus krijg ik ook minder mails en telefoontjes. Het is rustiger op kantoor 
en zelfs op mijn werk heb ik toch een beetje een vakantiegevoel. Ook zijn er meer flexplekken vrij en kan ik gemakkelijk mijn auto 
parkeren. En hoe leuk is het straks, als iedereen terug is, dat ik dan nog mag gaan. Kortom, ik raad het iedereen aan!  
Laatst hoorde ik het idee om de vaste vakanties op scholen los te laten, zodat kinderen met hun ouders op vakantie kunnen wanneer 
dat hen uitkomt, lekker verspreid. Het zou in theorie moeten kunnen, zeggen deze vooruitstrevende denkers. Alleen een beetje 
jammer dat ik dan in juli en augustus geen vakantiegevoel heb op mijn werk, een stukje minder arbeidsvreugde dus...  Brenda  
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Van de penningmeester!  
Afgelopen jaar hebben we 10 nieuwe leden ingeschreven, 
waarvan recent Linda Andriesse van het Joods Cultureel 
Kwartier en Fokje Bosma van Vrijwilligershuis 
Drechtsteden, van harte welkom bij AGORA-
beroepsvereniging!  
Het lidmaatschapsgeld is inmiddels door de meeste leden 
betaald, maar van 52 leden zien we de betaling nog 
tegemoet.  
Met dank voor de snelle afwikkeling van onze factuur en 
ook op het snelle reacties naar mij met de vraag om de 
factuur aan te passen.  
 
Vragen of wijzigingen i.v.m.  
de factuur: penningmeester@ 
agora-beroepsvereniging.nl 
Paula van Walsum  

https://www.dropbox.com/s/y82wsztl1253ehf/column_voorzitter_juli2018.pdf?dl=0
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
mailto:penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl
mailto:penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl


 

SAVE THE DATE!  
 

Reserveer 15 november 2018  
alvast in je agenda. 

 
Dit jaar geïnspireerd door het 
programma “Vrijwillig Dichtbij”. 
Het wordt een dag waarbij jij als 

coördinator centraal staat.  
Geen dag over wat je allemaal moet doen of juist niet zou 
moeten doen, maar een dag waarin je handvatten krijgt 
om het werk wat je doet met nog meer liefde en zorg te 
kunnen doen. Liefde en zorg voor de ander én voor jezelf! 
Een dag waarin je kunt ontdekken en ervaren hoe jij jezelf 
kunt en mag zijn. Je kunt immers alleen maar goede zorg 
aan anderen verlenen indien je eerst goede zorg voor 
jezelf hebt!? 
Het wordt een dag vol ervaringen, verbinding, verdieping, 
inspiratie en vooral ook plezier.  
Even een dag voor jezelf die niet alleen professioneel maar 
zeker ook persoonlijk waardevol zal zijn. 

 

Meer weten?  

Wil je meer weten over Vrijwillig Dichtbij ,  
het congres of over de mogelijkheid van een  
workshop in jouw netwerk? Wij vertellen  
graag wat we voor jou kunnen betekenen: 
Jolanda Looije - projectleider Vrijwillig Dichtbij 
j.looije@zinderin.com  

 
 

 

 

 

 

Masterclasses een succes! 
 
Tijdens de AGORA Meet & Greets in 2017 hebben Pro-Feel 
en AdSysCo de leden de mogelijkheid geboden om voor 
hen een masterclass op locatie te verzorgen.  
 
Een masterclass over in het “ondernemen in het sociaal 
domein” of een masterclass “vrijwilligerswerk 3.0”. Hier 
werd groots gehoor aangegeven. Inmiddels zijn er 22 
masterclasses geweest van de 75. Spectaculair met veel 
inzichten en perspectieven in het fundamenteel anders 
denken, kijken naar eigen werk en organisatie en met lef en 
anders doen gingen de organisaties aan de slag de volgende 
dag.  
Wij zijn zeer onder de  
indruk van de wil en de  
vraag naar het nieuwe  
werken en zien iedere keer  
weer uit naar een volgende  
masterclass, waar ook wij  
iedere keer weer verrast worden. 

 

 

 

Verbinden in de regio! 
 
Onze leden hebben gesproken en wij als AGORA-Beroepsvereniging luisteren maar al te graag! Door het plan “ Kerngroepen” is er in 
2016 een start gemaakt met het vervullen van de wens van onze leden om ook in de regio’s elkaar te kunnen vinden. De Meet & Greets 
zijn een mooie aftrap geweest van dit initiatief.  
 
Niet weer iets nieuws! In plaats van het opzetten van nieuwe netwerken en overlegvormen, gaan we juist  
gebruik maken van wat er al is en daarbij aan te haken!  Het stimuleren van de bestaande netwerken en  
het enthousiasmeren, gaan ervoor zorgen dat leden en niet-leden actief met elkaar de verbinding zoeken 
on de eigen regio. 
 
Word jij ambassadeur? Als vrijwillig bestuurslid kan ik dit natuurlijk niet alleen en daarom zoeken wij vanuit de bestaande netwerken een 
contactpersoon oftewel een ambassadeur. Als ambassadeur ben jij de verbindende schakel tussen het kernnetwerk en het bestuur. Zo 
zorgen we er samen voor dat de behoeften van de leden concreet gemaakt worden. Zelf word je hier ook ‘rijker’ van: het helpt je om te 
groeien als mens én om te groeien in je vak. Dit kost niet veel tijd, het is vooral een mooie samenwerking tussen leden en bestuur en kun 
je je binnen de regio profileren als deskundige en verbinder. Je staat er niet alleen voor. Je doet het samen met AGORA en je collega 
contactpersonen. Gebruik jouw talenten om echt een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van je beroep! Lees meer op de 
website of mail naar g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl  

“Geen tijd is 
geen excuus; 
we doen het 

samen” 

 

‘Wie betaalt, bepaalt. 
Hoe kunnen we de 
merknaam Thebe 
daarbij inzetten’ 
Thebe - Tilburg 

De Baan - Haarlem 

‘Hier was ik naar op 
zoek, doorbreken van 

het logge. Tijd om 
‘nieuw’ in beton te 

gieten’. Treant - 
Emmen 

‘Cliëntenraad Amphia 

benieuwd naar digitaal 

werkomgeving met 

prikbord vrijwilligers’ 

Amphia Ziekenhuis - 
Breda 
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