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De voorzitter aan woord 

 
Koekjes bakken 
 

Heb jij wel eens koekjes gebakken?  
Met een goed recept bak je de 
lekkerste koekjes. Voor overheerlijke  
zandkoekjes heb je niet meer nodig dan ei, (ongezouten) 
roomboter, witte basterdsuiker en tarwebloem. Ben je 
wat meer gevorderd, dan kun je bijna eindeloos variëren 
met vorm, vulling en decoratie. Misschien is het hele 
bakproces voor het lekkerste koekje wel een vergelijking 
voor het proces waar wij als coördinatoren inzitten: je 
bepaalt de ingrediënten en stopt al je liefde in de 
bereiding. Maar dat koekjes bakken kan ook minder leuke 
kanten hebben: je moet je keuken weer opruimen na 
gedane arbeid of je koekjes zijn keihard geworden omdat 
de oventemperatuur niet goed was.  
 
Feit is, dat je koekjes altijd mislukken oftewel dat je een 
koekje van eigen deeg krijgt wanneer je niet de juiste 
ingrediënten gebruikt, je niet verdiept hebt in de receptuur 
noch de bereidingswijze en de baktijd. Waarmee ik de 
vergelijking maak dat ons werk deskundigheid vereist!  
Ook in het Eberhardje zit de metafoor naar onze 
beroepsverening. Dit hartvormige koekje is vernoemd naar 
de oud-burgermeester van Amsterdam Eberhard van der 
Laan en moet inwoners en bezoekers van die stad verbinden 
en staat bovendien voor liefde voor de hoofdstad. Het idee 
komt van creatief ondernemer Résalieke Vlieger. De 
opdracht van Van der Laan aan alle Amsterdammers was: 
Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Om hier op een 
bijzondere… Lees hier de hele column! 

AGENDA 
 
20 juni / Bestuursvergadering in Utrecht 
21 juni/ ALV NOV  
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 
 
De vacature voor Bestuurslid  
is nog steeds actueel!   
Klik hier voor de vacature. 

 
 

 
Ik heb toch zowaar een mooie match gemaakt voor mezelf! Per 1 juli gaat er een nieuwe medewerker starten die mij 10 uur zal 
ondersteunen en 8 uur de afdeling Communicatie. Ik noem hem voor het gemak even Peter. Peter woont bij de organisatie waar ik 
voor werk. Hij woont vrij zelfstandig en heeft vooral hulp nodig bij de verzorging. Hij zit in een rolstoel en is verlamd vanaf zijn 
onderrug. Ik ken hem al best lang omdat hij begonnen is op een leer-werkplek bij de Receptie en de Servicedesk. Na een aantal 
sollicitaties extern en een zoektocht binnen deze organisatie, greep ik mijn kans omdat de samenwerking ons beiden wat op zou 
kunnen leveren. Peter is dus het voorbeeld van iemand met een ATDAM; Afstand Tot De ArbeidsMarkt. Die term verzin in terplekke 
zelf. Hij leert wat langzamer en heeft iets meer structuur nodig, maar dat valt in het niet met wat het oplevert voor mij: 
administratieve ondersteuning! Ik ben er heel blij mee en Peter krijgt eindelijk eens normaal betaald voor zijn inzet!  Brenda  
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
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Van de penningmeester!  
 
I.v.m. het ALV-besluit over het verhogen van de kosten 
voor het collectieve abonnement, zijn rond 10 mei de 
facturen voor het lidmaatschap 2018 verstuurd. Fijn dat 
de betalingen nu binnen komen, dank daarvoor!  
Door het versturen van de facturen zijn ook de 
afzeggingen of wijzigingen in de abonnementen 
doorgegeven.  
 
Ter info: AGORA heeft nu 247 leden, waarvan 8 nieuwe 
leden sinds januari plus een vervangend lid.  
 
Vragen of wijzigingen i.v.m. de factuur: 
penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl |  
06-49925062 
 

https://www.dropbox.com/s/wscnr4mouqgur0f/column_voorzitter_juni2018.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
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
mailto:penningmeester@agora-beroepsvereniging.nl


 

Het jaarlijkse congres 
komt eraan!  

 
Reserveer 15 november 2018 (Utrecht) 

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. 
 
Zorg dat je erbij bent op 15 november 2018! 
 

 
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 telefoon 06-20683040 of bekijk de 
animatie 'Vrijwillig Dichtbij in beeld' op YouTube of op de 
website van Agora.  

 
 

 

 

 

 

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

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Dick de Graaf 
Organisatie: Pluryn en Intermetzo 
Sector: gehandicaptenzorg en 
jeugdzorg 
Functie: adviseur vrijwilligers 
Contract: 36 uur 

      
Omschrijf jezelf in 3 woorden.  
Nieuwsgierig, betrokken en volhardend. 

Waar kun je jou ’s nachts voor wakker maken? Als je me wakker 
kunt krijgen dan voor een bosbessen ijsje. Wat is er zo mooi aan 
jouw beroep? De meeste mensen die ik ontmoet kan ik blij 
maken. Cliënten kunnen door een maatje beter de regie over hun 
leven hanteren, hebben meer mogelijkheden zich te ontwikkelen 
zoals zij dat willen. Vrijwilligers/Maatjes die ik plaats, zijn blij dat 
we door een goede plaatsing aan hun wens voldoen! Of dat nou 
een bijdrage aan de samenleving is of zich oriënteren op het werk 
in de zorg , het is geweldig om een goede match te vinden. De 
medewerkers in loondienst zijn over het algemeen blij met de 
extra aandacht voor “hun” cliënten. Lees hier verder! 

 

Terugkoppeling Enquête 
 
Op de ALV is een korte terugkoppeling gegeven maar in deze 
nieuwsbrief geven we een nog een korte terugblik van de 
resultaten van de enquête over de kerngroepen.  
 
In totaal hebben 63 leden gereageerd, waardoor dank. De 
verdeling over de regio was vrij gelijkmatig, wel met een grote 
uitschieter naar regio midden.   

 
Leden van AGORA zien het liefst dat een regiobijeenkomst eens 
per half jaar plaatsvindt. 75% van de leden heeft aangegeven 
dat zij ook graag sectorgebonden bijeenkomsten zien. Tijdens 
de ALV is ons ook meegegeven dat sommige leden hier een 
negatief antwoord hebben gegeven omdat zij al deelnemen aan 
sectorgebonden activiteiten, waar ze erg tevreden over zijn.  
Lees hier meer over de uitkomst! 

mailto:j.looije@zinderin.com
https://www.dropbox.com/s/itjvbkc11e0v5oz/LahW_DickdeGraaf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtxj2twt3eopztn/Enquete.pdf?dl=0

