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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
On-welgevallen 
 

In deze column ga ik een heel  
persoonlijke ervaring met je  
delen. Afgelopen vrijdag had ik  
een rotdag. Ik sta nog steeds  
100% achter mijn uitspraak dat  
ik het leukste werk ter wereld  
heb. Het managen van talenten  
en de enorme variatie in het  
werk maakt het voor mij. Wie maakt het allemaal mee op één 
dag; het berichtje dat iemand haar vrijwilligerswerk gaat 
beëindigen omdat zij een baan heeft gevonden; de 
aanmelding van een 64-jarige die haar baan is verloren en 
waarschijnlijk nooit meer betaald aan het werk komt, en 
daarom vrijwilligerswerk wil gaan doen; het verzoek om een 
vrijwilligersverklaring voor het UWV te maken; de vrijwilliger 
die beschuit met muisjes meeneemt omdat zij oma is 
geworden; de coach die iemand in het autistisch spectrum 
voordraagt voor vrijwilligerswerk. Maar dan toch die rotdag.  
 
Wat er aan vooraf ging: één van locaties van de organisatie 
waar ik werk, heeft nieuwbouw gepleegd. Het oude 
verzorgingshuis werd afgebroken en daarmee gesloten, en in 
de nieuwbouw kwamen uitsluitend bewoners die psycho-
geriatrische zorg nodig hebben. In een vrijstaand, tevens 
nieuw gebouw, is een restaurant gevestigd, dat vooral ook 
een wijkfunctie zal hebben. De gedachte was, dat het 
laagdrempeliger voor de wijkbewoners zou zijn als zij niet 
eerst een verpleeghuis zouden moeten betreden. In de 
praktijk werkt dit ook zo. Het restaurant draait als een 
tierelier. Er komen… Lees hier de hele column! 

AGENDA / NIEUWS 

21 MRT  | Platform Welzijn Nieuwe Stijl 
9 APR   | Algemene Ledenvergadering 
14 NOV  | AGORA-Congres 30 jarig jubileum 
 
 
 
 
 

Weer een activiteit van mijn lijstje kunnen schrappen. Het is geen bucket list, maar gewoon een lijstje met dingen die je 
één keer in je leven gedaan moet hebben. Zoals in een bus naar een Duitse kerstmarkt. En deze keer: een bezoek aan de 
huishoudbeurs in de RAI! Toen ik mijn vriendin de kaartjes cadeau gaf, keek ze mij geschokt aan en barstte lachen uit. 
“Wij naar de huishoudbeurs? Yeah right, ech nie!” Ja Hilde, wij gaan met z’n tweetjes naar de huishoudbeurs… Woensdag 
20 februari, een dag die wij nooit meer zullen vergeten. Omdat ik niet wil oordelen en omdat ik niemand in hokjes wil 
plaatsen, zal ik verder niet teveel ingaan op onze persoonlijke ervaringen. Wij hebben een geweldige dag gehad. 
Alhoewel dag, om 14.30u hadden wij het wel gezien. Voldaan, verbaasd, redelijk in shock, lacherig en doodmoe stapten 
wij weer in de trein naar Arnhem.  Moraal van het verhaal? Em, tja, de loempia’s waren heerlijk! Brenda  
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Algemene Ledenvergadering 
dinsdag 9 april  
In combinatie met de klantendag van AdSysCo en  
Pro-Feel. Houd je mailbox in de gaten voor de uitnodiging! 
 

                        
 

Wij zijn op zoek naar een 
penningmeester 
Wij zoeken een penningmeester!  
Ben je goed met cijfers en wil je  
echt van betekenis zijn voor het  
vrijwilligerswerk in Nederland, reageer dan!  
Je bent van harte welkom in ons bestuur! 
 
 

 

Jubileumjaar 
 

Het AGORA-bestuur bevindt zich  
dit hele jaar in de  
30 kilometer zone… 
 
Blijf ons volgen waarom! 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/rr1ernwp5wgbffa/column_voorzitter_maart2019.pdf?dl=0
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures/336-vacature-penningmeester


 

 

 

 

Oproep: onze Duitse collega’s 
komen naar Nederland en 

willen ALLES van ons weten! 
 

Er komt een delegatie vrijwilligerscoördinatoren uit 
Duitsland naar Nederland. Er is veel belangstelling voor het 
werk van AGORA-beroepsvereniging en wil daar graag over 
geïnformeerd worden. Wil jij wat vertellen?? 
 
Een oud-directeur van de Vrijwilligerscentrale Bremen, 
organiseert een paar keer per jaar voor Duitse 
vrijwilligerscoördinatoren meerdaagse studiereizen over de  
ontwikkelingen in de Nederlandse vrijwilligerssector. Hij 
komt op woensdag 15 mei met groep beroepskrachten uit 
München naar het kantoor van NOV in Utrecht en op 
woensdag 12 juni met een groep beroepskrachten uit 
Münster naar Arnhem. Bij beide groepen is er belangstelling 
naar het werk van AGORA.  
 
De vraag aan jou is of je in het Duits op één van de 
genoemde data iets zou willen vertellen over onze mooie 
vereniging en wat wij doen. De groep van 12 juni verblijft 
tijdens het werkbezoek in de buurt van Enschede. Mocht je 
Gelderland of Overijssel werkzaam zijn, zou de groep ook op 
jouw locatie langs kunnen komen. De tijden gaan in overleg, 
ook afhankelijk van het programma van de rest van de dag.  
 
Belangstelling? Mail naar info@agora-beroepsvereniging.nl. 
Dan brengen wij jou in contact met de contactpersoon in 
Nederland: Cees van den Bos.  

Een nieuw netwerk in Limburg: Heel e.o!  
 
In het kader van delen, informeren en verbinden, neem ik jullie mee naar de grondlegger van het  
nieuwe netwerk Heel e.o. Afgelopen zomer kwam er vanuit regio midden Limburg een ‘verbinding’  
tot stand. Coördinator vrijwilligerswerk Rian Egger van Stichting Daelzicht en haar collega Margo  
Abels van organisatie Koraal hadden de behoefte om in het werkgebied Midden Limburg, een  
regionaal platform van diverse zorginstellingen te formeren.  
 
In regio Heel e.o. waren deze coördinatoren op zoek naar dicht(er)bij netwerk/ platform, waar zij  
met collega coördinatoren vrijwilligerswerk formele- en informele zorg  kunnen delen. Omdat AGORA bij een aantal collega 
coördinatoren al een bekend begrip is, kwamen zij bij AGORA aankloppen. Om hiermee een goede start te kunnen maken stak 
Margo Abels haar voelsprieten buiten de organisatiemuren uit. De do’s en dont’s in beeld te krijgen om collega’s uit sector 
Zorg & Welzijn in de regio enthousiast te krijgen…Lees hier meer over dit nieuwe netwerk en laat je inspireren! 
 

 

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

Naam: Hannie Verheijen 
Organisatie: Innoforte te VELP  
Sector: verpleeg/verzorgingshuizen 
Functie: coördinator vrijwilligers  
Contract: 16 uur 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Dynamisch / regelaar, empathisch  / 
laagdrempelig, doorzetter en 
tikkeltje eigenwijs. 

 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor 
wakker maken? Liever niet, maar 

als het dan toch moet: een heerlijke massage waarbij en 
waarna ik heerlijk kan verder dromen. 
 
Wat is er zo mooi aan jouw beroep?  Die match vinden 
waarbij de cliënt kan genieten van goede zorg / welzijn 
doordat beroepskracht,  mantelzorger en  vrijwilliger  hierin 
samenwerken. Mooi als de reguliere vrijwilliger een leuke 
werkplek krijgt die hem energie geeft. En de vrijwilliger met 
afstand tot de arbeidsmarkt  (soms) weer een opstap kan 
maken richting opleiding, betaalde baan. Een win / win 
situatie dus! En het is mogelijk flexibel te zijn in het indelen 
van werk /uren. 
 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?  Zorgen dat 
de neuzen van beroepskrachten…Lees hier verder! 

 
 
 
 
 

mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.dropbox.com/s/ajng5a5jaqolniv/netwerken_GK_maart2019.doc.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7d503070gzv5quc/LahW_HannieVerheijen.pdf?dl=0

