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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Gluren bij de buren! 
 

In België heeft men een  
Hoge Raad voor Vrijwilligers. Dit is een adviesraad, die is 
opgericht door het 
ministerie van Sociale Zaken, thans FOD Sociale 
Zekerheid. De organisatie heeft als doelstelling een 
organisatie van raadpleging en overleg te zijn, waarbij 
vrijwilligers en overheid met elkaar in contact komen. De 
Raad adviseert de overheid over alle aspecten van het 
vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger. 
Mensen kunnen er terecht met specifieke vragen over 
vrijwilligerswerk en wetgeving. Onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld aansprakelijkheidsrecht, de sociale 
zekerheid, de fiscaliteit, het arbeidsrecht.  
 
België heeft heel wat raden en comités, wat hoort bij hun 
zogenaamde participatieve democratie, zodat burgers hun 
opinie kunnen geven, rechtstreeks of door middel van 
representatieve organen. De Hoge Raad voor Vrijwilligers is 
één van deze raden. De leden zijn benoemd bij Koninklijk 
Besluit op voordracht van verschillende instellingen en zij 
vertegenwoordigen alle personen die regelmatig 
vrijwilligerswerk doen, namelijk meer dan 12% van de 
Belgische bevolking. Dit komt neer op 1.200.000 mensen 
die zich als vrijwilliger inzetten. Daarbij zijn er nog eens 
600.000 mensen betrokken bij intra-familiale solidariteit 
zoals de Belgen mantelzorg zo mooi noemen. Een mooi 
voorbeeld hoe anders het bij onze buren geregeld is.  
Zou het niet mooi zijn om op dit vlak van andere landen te 
kunnen leren? Want, als… Lees hier de hele column! 

AGENDA 
5 nov / International Volunteer Managers Day 
8 nov / Colloquium actueel onderzoek vrijwillige inzet en 
burgerparticipatie 
15 nov / het jaarlijkse AGORA congres 
 

OPROEP 
Wij gaan de Portal evalueren en horen graag jouw 
mening! Maak je er gebruik van? Wat kan verbeterd 
worden? Mail naar info@agora-beroepsvereniging.nl  

 

Een nieuwe baan, de overstap van zorg naar welzijn. Een grote stap? Aan de ene kant wel, aan andere kant blijf je ook wel een beetje 
in hetzelfde wereldje (als je van wereldjes mag spreken). Uiteindelijk gaan we voor dezelfde doelen. Cliënten, inwoners en/of 
deelnemers ondersteunen, zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden. Daarbij vooral de samenwerking vinden met 
bestaande organisaties en initiatieven, zodat niet iedereen het wiel opnieuw uitvindt of hetzelfde doet op hun eigen eilandje. Dat 
laatste is nog best wel een “dingetje”. Alleen al het in kaart brengen van alle initiatieven en organisaties binnen de gemeente waar ik 
werk, is een eyeopener. Veel goedbedoelde projecten en burgerinitiatieven die van elkaars bestaan niet weten en de inwoner al 
helemaal niet weet waar hij of zij terecht kan. Toch schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Welzijnsorganisaties zijn de verbindende 
factor en “komen overal”, wij zijn de “verbinders”. Ook zie je die beweging bij zorgorganisaties. Hoewel zij de deuren nog wel iets 
verder kunnen openzetten, gebeuren er al heel veel mooie dingen.       Brenda  
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl n
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Van de penningmeester!  
 
Per april 2019 komt mijn plek in het bestuur van AGORA 
beschikbaar. Dit omdat mijn termijn als penningmeester, die 
in april 2018 met een jaar was verlengd, in 2019 afloopt. 
Afgelopen jaar was het fijn en inspirerend werken met een 
het nieuwe bestuur en dat ga ik zeker missen.  
Degene die mij gaat opvolgen, is verzekerd van een plek waar 
je middenin je vakgebied de ontwikkelingen meemaakt, die jou 
ook binnen je eigen organisatie van pas gaan komen. De reden 
waarom ik penningmeester kon zijn, was dankzij de 
boekhoudkundige ondersteuning van Mieke van den Berg. 
Deze werkwijze hebben we als bestuur weer voor ogen; jij de 
functie van penningmeester en met naast je een vakvrouw/-
man op boekhoudkundig gebied. Het is heel fijn om je 
bestuurswerk te kunnen doen en dat de inhoudelijk  uitvoering 
door derden wordt gedaan. Heb ik je belangstelling weten te 
wekken, bel of mail me en we maken een afspraak om verder 
te praten. 
 
Paula van Walsum  
penningmeester@agora- 
beroepsvereniging.nl | 06-49925062 
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Heb jij je al ingeschreven voor 
het AGORA Congres ‘Vrijwillig 
en dus uit Eigen Beweging’ ? 
 

Donderdag 15 november 
wordt een dag vol 
ervaringen, inzichten,  
humor en inspiratie.  

     
Centraal staat: Jij bent coördinator, uit 

eigen beweging; Maar wat  
heb jij ook al weer nodig om  

dat écht uit Eigen Beweging te kunnen (blijven) doen? 
 
Na afloop van de dag ga je blij, voldaan, geïnspireerd en met 
nieuwe inzichten naar huis. 
 
Er zijn nog een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus ga 
snel naar de website van AGORA-beroepsvereniging om je 
in te schrijven en grijp je kans! 
 
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) j.looije@zinderin.com  

 
 
 

 

 

 

 

En wie ben jij dan? 
 
Naam: Marja Verrips 
Organisatie: Zorgcentra De Betuwe 
Sector:  ouderenzorg 
Functie: projectmedewerker 
Contract: 36 uur 

 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Creatief  verbinder/netwerker en 
toegankelijk/sociaal. Waar kunnen 
we jou ’s nachts voor wakker 
maken? Ik word niet zo snel wakker 
als ik eenmaal slaap maar als het 
dan toch zo is dan graag voor witte 
pindarotsjes. Wat is er zo mooi aan 
jouw beroep? Dat het elke dag  

anders is, inspelen op vragen/aanbod en verbinden van 
netwerken, en dat…Lees hier verder! 

 

Samenwerking in de regio: een kijkje in de keuken bij regio Rotterdam! 
 
AGORA heeft in de afgelopen maanden contact gelegd met meer dan 17 regionale of provinciale netwerken/ 
platformen waaraan betaalde en onbetaalde coördinatoren deelnemen. In het kader van samen sta je sterk,  
nemen wij een kijkje in de keuken bij het regionaal netwerk coördinatoren vrijwilligerswerk regio Rotterdam  
e.o., sector ziekenhuizen. 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht faciliteert al ruim 16 jaar voor de regio Rotterdam e.o. het regionaal 
netwerk coördinatoren vrijwilligerswerk, sector ziekenhuizen. Tijdens mijn contact met de contactpersoon van het 
platform regio Rotterdam e.o., werd ik nieuwsgierig hoe dit platform tot stand was gekomen en wat de kracht van  
dit netwerk is. Daarom reisde ik afgelopen maand af naar Dordrecht en maakte ik kennis met Sophia, Wanda en Annemieke, drie 
enthousiaste medewerkers (coördinatoren en afdelingshoofd vrijwilligerswerk) van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij spraken op een 
openhartige wijze over ‘de kracht’ van dit netwerk.  
Het regionaal ziekenhuis heeft ruim 250 medisch specialisten, 3.600 medewerkers zorg en ca. 600 vrijwilligers. Daarnaast 35 specialismen, 
330 bedden, 460.000 poli bezoeken per jaar en een jaaromzet van 320 miljoen euro (2017). De patiënt staat centraal, net zoals kwaliteit en 
veiligheid. Het Albert Schweitzer ziekenhuis, kent locaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Ridderkerk. 

 

Ben jij nieuwsgierig geworden naar ‘de kracht’ van het netwerk in Rotterdam?  
Klik dan hier voor het artikel “Van pionier tot professional”! 

 

 

International Volunteer Managers Day 
 
Maandag 5 november is het International Volunteer 
Managers Day in Canada, USA, Australië, Nieuw-Zeeland, 
India, Japan, Engeland, Duitsland, Zweden, Schotland, 
Ierland en Kroatië.  
Wordt het in Nederland ook niet eens tijd voor IVMDay? 
Lees hier meer over deze mooie dag! 
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