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Welkom bij de beweging 
 
Inmiddels weten we het allemaal 
wel: bewegen heeft een  
positief effect op onze gezond- 
heid, zowel op de korte als op de 
lange termijn. Beweging biedt 
vele voordelen. Door regelmatig  
te bewegen wordt je fitter en  
krijg je meer energie.  
En dat geldt niet alleen voor zelf lijfelijk bewegen. 
Beweging is er ook binnen ons werkveld. Tijdens de 
presentatie van alweer het vierde Basisboek 
Vrijwilligersmanagement is het woord beweging vaak 
gevallen. Hier ging het vooral om de vele ontwikkelingen in 
ons beroep. Goed om te zien dat het boek benadrukt dat 
het managen van vrijwilligers echt een vak is. Vrijwilligers 
hebben immers allemaal verschillende achtergronden 
waardoor het werken met iedere vrijwilliger weer anders 
is.  
 
Maar er was zoveel meer beweging deze maand. Zo heeft 
AGORA het manifest van NOV mede ondertekend, waarin 
minister Hugo de Jonge, de VNG, de gemeenten en 
beroepszorg opgeroepen worden om tot actie (= beweging!) 
over te gaan. En wel hierom: de maatschappelijke bijdrage 
van het vrijwilligerswerk bewijst zich volop. Nu is het 
moment om het vrijwilligerswerk als volwaardig partner in 
zorg, hulp en ondersteuning te (h)erkennen. Ook wordt in 
het manifest expliciet genoemd, dat …. Lees hier de hele 
column! 

AGENDA 2018 
 
15 mei / Bestuursvergadering AGORA in Utrecht 
11 sept / Landelijke studiedag Zorgen met Vrijwilligers 
15 nov / het jaarlijkse AGORA congres 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 

En wie ben jij dan? 
Helaas is de bijdrage voor “En wie ben jij dan?” deze 
maand niet op tijd aangeleverd. Volgende maand komt er 
weer een lid aan het woord! 
 

De portal van AGORA 
De portal is DE manier van communiceren voor AGORA-
Beroepsvereniging en de leden. Dus log in met je account 
en doe actief mee! 

 
 

Ledenkorting 
Het Basisboek vrijwilligersmanagement is helemaal 
herschreven en in maart uitgebracht! HET boek voor  
coördinatoren vrijwilligerswerk of zoals wij in het boek ook 
wel worden genoemd: vrijwilligers- 
managers! Het boek kost voor leden  
€ 20,- (i.p.v. € 24,50) en wordt kosteloos  
verzonden. Hoe en waar te bestellen en  
met welke kortingscode? Ga naar onze  
portal! De aanbieding loopt tot 31 mei 2018! 

 
 

 
Voor de vrijwilligers van de organisatie waar ik werk heb ik dit jaar een (als zeg ik het zelf) mooi workshopaanbod samengesteld. Een goede 
samenwerking met de afdeling scholing/opleidingen was daarbij essentieel. Ik ben er ook wel trots op dit ik het dit jaar niet zelf allemaal heb 
georganiseerd: trainers zoeken, ruimtes reserveren/regelen, catering etc. Ik heb namelijk al genoeg werk aan het maken en versturen van de 
uitnodigingen en de gesprekken met de trainers over de inhoud van de workshops. Ik dus zelf de regie genomen over wat ik wel en niet kon 
doen. Heel toepasselijk omdat een van de workshops voor de vrijwilligers de workshop Zelfregie is! Een erg waardevolle workshop waarin 
vrijwilligers zich meer bewust worden van hun eigen rol en de invloed die ze daarop hebben. Wat je vaak ziet is dat wanneer vrijwilligers 
ergens ontevreden over zijn of wanneer er zaken niet goed gaan, ze snel wijzen naar de betaalde krachten en/of de organisatie als geheel. In 
deze workshop wordt dit op een andere manier benaderd: natuurlijk kan er altijd iets verbeterd worden vanuit de ander, maar welke invloed 
heb je zelf en wat kun JIJ doen om de regie in eigen hand te houden. Een aanrader!    Brenda  

 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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https://www.dropbox.com/s/pj2qt9b0h344efh/column_voorzitter_mei2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pj2qt9b0h344efh/column_voorzitter_mei2018.pdf?dl=0
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://shop.coutinho.nl/store_nl/basisboek-vrijwilligersmanagement-2403.html
https://portal-agora.adsysco.nl/
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Vrijwillig Dichtbij! 
 
Binnen het project Vrijwillig Dichtbij (VD) 
heeft Agora als doel om de leden te 
inspireren en kennis te delen.  
De ontmoetingen met coördinatoren 
vrijwilligerswerk, de interviews en de 

beschrijving van de Best Practices van de afgelopen 
maanden laten grofweg twee roden draden zien: 
1. Daar waar in organisaties het werken met vrijwilligers 

goed loopt, is dat niet omdat het geborgd is in de 
organisaties. Het vrijwilligerswerk loopt goed omdat 
de coördinator er zo veel enthousiasme en arbeid in 
stopt. Het is met name persoonsafhankelijk en in de 
regel niet goed verankerd binnen de organisatie. Er is 
in de organisatie van ‘boven naar beneden’ niet echt 
‘ruimte’ gemaakt voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.  

2. Daar waar het werken met vrijwilligers als vanzelf gaat 
binnen organisaties worden vrijwilligers gezien en 
gehoord én mogen en kunnen ze bijdragen op een 
manier die voor hun past.  

De goede voorbeelden, de rode draden van de goede 
voorbeelden en hoe je daarmee aan de slag kunt gaan, 
komen terug op de conferentie van Agora van 15 
november 2018. 
In aanloop naar de conferentie organiseren we workshops 
in het land bij lokale en regionale netwerken waar we kort 
informatie delen over het project en de rode draden én 
samen verdiepen op de 2de rode draad. Meer weten? Mail 
naar Jolanda Looije (j.looije@zinderin.com). 
 

 

 

 

 

De ALV, een terugblik 
 
Op 10 april was de jaarlijkse  
Algemene LedenVergadering  
van AGORA, in Utrecht.  
Dinsdagochtend hebben leden  
uit het hele land, van Limburg  
tot Friesland en van Zeeland  
tot Noord-Holland zich verzamelt  
in The Colour Kitchen Utrecht.  
In het kader van Social Return is door het bestuur van 
AGORA voor deze locatie, waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werken, gekozen. Wij hebben de dag al 
zeer goed en inspirerend ervaren. Na een productieve ALV 
in de ochtend, waarin het afgelopen verenigingsjaar 2017 
en de plannen voor 2018 uitgebreid zijn besproken, kon 
worden geluncht en genetwerkt in de zon. 
In de middag heeft Jolanda Looije een presentatie gegeven 
over Vrijwillig Dichtbij en de rol van AGORA hierin. Waarna 
de middag werd afgesloten door een interactieve 
presentatie van Piet de Groot, van AdSysCo,  over de wet 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij als 
bestuur kijken terug op een geslaagde dag. We hopen jij 
ook! 

 
 

Wijziging staffelkorting contributie Dit betekent in de praktijk dat bij de facturen voor de contributie 

voor 2018 de volgende kortingen gelden: 
Op de afgelopen Algemene LedenVergadering op 10 april,  
is het voorstel voor de contributiewijziging aangenomen.  
De wijziging gaat in voor de facturen van 2018.  
De zogenoemde staffelkorting voor organisaties was nodig  
toe aan vernieuwing.  
Vanwege de ingewikkelde constructie, de onevenredige korting  
voor organisaties, maar bovenal de wens om een financieel  
gezonde vereniging te blijven, heeft het bestuur een voorstel voor  
wijziging gedaan. Hierbij is gezocht naar een manier om het  
voordeel van een organisatielidmaatschap te behouden, maar naar  
normaler kortingspercentage te gaan. Waarbij nog steeds geldt,  
hoe meer leden, hoe meer korting, maar waarbij wel de  
inkomstenderving voor AGORA kleiner wordt. Tijdens de ALV is  
lang en inhoudelijk over dit onderwerp gesproken, maar uiteindelijk  
is het voorstel door de leden aangenomen.  
 

 

Leden Contributie per 

lid 

Korting per lid 

/voor de 

organisatie 

Individueel  €    135,00  0 % 

2 leden  €    121,50  10 % 

3 of 4 leden  €    108,00  20 % 

5 - 9 leden   €      94,50  30 % 

> 10 leden  €      87,75  35 % 
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