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De voorzitter aan woord 

 
Over (taart-)gevechten  

 

40 jaar geleden was er nog 
helemaal niets. Anno 2018 
 is Almere uitgegroeid tot 
de achtste gemeente van  
Nederland en is het de  
snelst groeiende gemeente 
van Europa. Ruim 2 meter onder de zeespiegel gelegen. 
Land is veroverd op zee. De eerste bewoners moesten niet 
bang zijn om te pionieren, om iets voor een eerste keer te 
doen. Dat ging (en gaat soms nog) gepaard met vallen en 
opstaan. De weg naar succes is eigenlijk nooit eenvoudig. 
Die kan lang zijn en er moeten mensen zijn die het 
voortouw nemen. Die moeten vechten tegen wat soms de 
bierkaai lijkt. Maar dit is geen pleidooi voor de stad waarin 
ik woon. Het is een parallel trekken met de positie van de 
coördinator vrijwilligerswerk! Ook wij moeten soms tegen 
de stroom inzwemmen. Knokken voor wat we waard zijn.  
 
Onlangs hoorde ik iets wat ik nogal schokkend vond. Het was 
tijdens de redactievergadering voor Museumpeil. Dat moet 
ik eerst even toelichten. Ik ben gevraagd om gastredacteur 
te zijn voor dit vooraanstaande blad voor medewerkers in 
de museumsector. In mei komt er een special over 
vrijwilligersmanagement. Tijdens die vergadering bespraken 
we mogelijke onderwerpen en zo kwamen de do’s and 
don’ts in vrijwilligerswerk aan de orde. Eén van de 
aanwezigen wist te vertellen dat er in een groot, niet nader 
te noemen museum, door één van de medewerkers een 
verjaardagstaart….Lees hier de hele column! 

AGENDA 
 
10 april / Algemene Ledenvergadering 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 

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! 

 
 

Gepke gaat voor de Kerngroepen! 
"Als verbinder, initiator en een denkende doener ben ik 
vanaf april 2017 bij Agora als bestuurslid betrokken. Ik ben 
samen met bestuurslid Anja Betten, sparringpartner voor 
het project Vrijwillig Dichtbij. Met mijn enthousiasme, 
spontaniteit en bevlogenheid wil ik graag de portefeuille 
Kerngroepen gaan hanteren. Coördinatoren Vrijwilligers-
werk in de regio’s, schroom niet, kom erbij en laten wij 
bruggen gaan bouwen. Willen jullie voor je Kerngroep iets 
organiseren, laat het mij weten: g.keizer-reiffers@agora-
beroepsvereniging.nl".  
 
De vacature voor  
Bestuurslid blijft overigens 
openstaan, met een iets  
andere invulling.  
Klik hier voor de vacature. 

 
 

Thuiswerken, de beste uitvinding ooit! Vooral als je een nieuwe keuken krijgt en de elektricien, de loodgieter en een 
klusbedrijf in de juiste volgorde langs moeten komen om alles voor te bereiden. Dus afgelopen weken heb ik zowel mijn werk 
als privé agenda zorgvuldig in moeten delen zodat alles gewoon door kon gaan. Niemand zou er onder hoeven te 
lijden…niemand, behalve ikzelf natuurlijk. De ironie! Ik vind thuiswerken heerlijk. Vaak ben ik veel productiever en kan me 
beter concentreren. Totdat…totdat de klusser graag koffie wil, nog even wil overleggen of hard naar boven schreeuwt: “ik 
ben even voegsel halen hoor!” terwijl je aan de telefoon zit met een vrijwilliger. Het meest gênante moment was op een 
donderdagmiddag. Mijn vader was ook even komen helpen klussen. Om 16.00u kwam er een schreeuw naar boven: Brenda, 
ik ben klaar en lust eigenlijk wel een biertje. Mijn collega aan de andere kant van de lijn kwam niet meer bij van het lachen. 
Tja. De keuken wordt volgende week geïnstalleerd en het wordt tijd ook! Back to normality…           Brenda  
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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Best Practices! 
 
Afgelopen weken zijn de eerste Best Practices 
(BP) beschreven. Na onderzoek is gekozen voor 
het beschrijven van onderstaande werkende 
goede voorbeelden. Meer goede voorbeelden 
volgen! Tijdens de jaarlijkse conferentie van 
Agora op 15 november 2018 hoor je er alles 
over.  

Het Team van de Toekomst  - Rianne Burgers / Atlant Zorggroep 

Het Klupvirus – Wilma Hartman / De Klup 

VIP-dagen – Dianne de Graag / Zorgaccent 

 
Maar wanneer is er sprake van een Best Practice? 
Bij een bestaand project is er sprake van een Best Practice, 
indien er ‘over grenzen van eigen organisatie’ wordt 
samengewerkt. Dus intern en extern gericht en verbonden met 
andere organisaties/partijen. Bij een nieuw project met potentie 
of bij een geweldig idee met ‘spin in het web’ onderdeel kan het 
project of idee ook uitgewerkt worden als BP. 
De Best Practices geven zicht op: 

• hoe vrijwilligers te organiseren en te mobiliseren in de 
veranderende wereld van de zorg en welzijn 

• hoe daarmee om te gaan (vrijwilligers toerusten) en  

• hoe daarop in te spelen (capaciteitsvraag en behoefte aan 
nieuwe vrijwilligersprofielen) en  

• waar het niet meer past of wringt (grenzen aan vrijwillige 
inzet). 

Meer weten? 
Wil je meer weten over Vrijwillig Dichtbij? Jolanda  
Looije (j.looije@zinderin.com) 
 

 

 

Algemene Ledenvergadering: denk en 
doe mee! 
 
Dinsdag 10 april is onze jaarlijkse ALV!  
Naast het officiële gedeelte  
waarin jouw input onmisbaar is,  
is er ‘s middags een informatieve  
bijeenkomst over de AVG.  
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening  gegevens-
bescherming (AVG) namelijk van toepassing. Dat betekent 
dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in 
de hele Europese Unie. Wat betekent dit voor jouw 
organisatie en de registratie van vrijwilligers? We zullen  
die middag zeker niet alle vragen kunnen beantwoorden, 
maar je krijgt voldoende info om verder te kunnen. 
Onbeantwoorde vragen worden uiteraard meegenomen! 
 
Verder aan jou ook de vraag of je agendapunten in wil 
brengen. Wat wil je graag besproken hebben tijdens de 
ALV? Mail dit voor 1 april naar info@agora-
beroepsvereniging.nl  
 
 

 

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

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Marijke van Zuilen 
Organisatie: Lelie Zorggroep 
Sector: ouderenzorg 
Functie: vrijwilligerscoördinator  
Contract: 32 uur (incl. 12 voor OR) 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Enthousiast, bevlogen, direct. 

Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? Liever 
slaap ik door, maar als er bijzonder goed nieuws is mag je 
dit altijd met mij delen. Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
Dat ik vrijwilligers zie ontwikkelen, en dat zij met hun 
bijdrage het leven van onze bewoners een stukje meer 
inhoud geven. Waar ligt je grootste uitdaging op dit 
moment? Er zijn vele uitdagingen te noemen van groot naar 
klein.  Ik kan nu niet direct de grootste noemen, maar mijn 
aandacht gaat  speciaal uit  naar de borging van 
vrijwilligerswerk in de lijn van de organisatie. Lees hier 
verder! 

 

 

Ledenkorting op het Basisboek  
Vrijwilligersmanagement! 
 
Het Basisboek vrijwilligersmanagement is  
helemaal herschreven en deze maand uitgebracht! HET boek 
voor coördinatoren vrijwilligerswerk of zoals wij in het boek ook 
wel worden genoemd: vrijwilligersmanagers! Met veel 
aandacht voor het ontwikkelen van visie en beleid, en voor de 
vertaling daarvan in dagelijks management van verschillende 
soorten vrijwilligers binnen én buiten de organisatie. Ook wordt 
uitgebreid stil gestaan bij onze rol en competenties. Kortom, dit 
boek moet je hebben! Daarom speciaal voor de leden van 
AGORA is dit boek met korting te verkrijgen. 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! 
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