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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
Archetypes 
 

Motivaction (een marketing- 
bureau met kennis van en  
inzicht in de ontwikkeling van  
de keuzes van mensen) heeft in 
de afgelopen jaren meerdere  
landelijke organisaties geadviseerd in werving en binding 
van vrijwilligers. Zij hebben onder andere een typering 
van burgerschapsstijlen uitgewerkt: wat vinden zij 
belangrijk, in hoeverre doen zij al vrijwilligerswerk enz. 
Hieruit zijn een soort van archetypes tevoorschijn 
gekomen. Zo zijn er in de museumwereld bijvoorbeeld 
ook persona’s ontwikkeld die symbool staan voor een 
bepaalde doelgroep.  
 
Wat mij doet denken aan het gegeven dat ik in mijn werk in 
de afgelopen jaren ook -onbewust- een aantal types heb 
gepersonifieerd aan de hand van vrijwilligers die ik echt in 
mijn bestand heb (gehad). Ons vak is veranderd, nu ben ik 
de coördinator op afstand, maar zeker 20 jaar geleden 
kende ik alle vrijwilligers nog bij naam en toenaam, en in de 
loop der jaren waren er mensen die een diepe indruk op 
mij gemaakt hebben. Zij hadden allemaal hun toegevoegde 
waarde, al was dat vaak in eerste instantie niet 
gemakkelijk. Uit privacy beperk ik mij in deze column tot de 
voorletter van de namen.  
De kritische vrijwilliger die op voorhand “tegen” is, is mijn 
F. Naar de woordvoerder van de groep die altijd “aan” 
stond. Een F lijkt lastig, maar later ging ik het waarderen 
dat hij zo vasthoudend was en op kwam voor belangen.  
…. Lees hier de hele column! 

AGENDA 
 
15 nov / het jaarlijkse AGORA congres 
10 april / Algemene Ledenvergadering 
Voor de volledige agenda, kijk op onze portal. 
 

LINKS / NIEUWS 
 
Alle nieuwtjes rond om het beroep en vrijwilligerswerk 
kun je nog steeds vinden op onze portal, LinkedIn en 
Facebook pagina! 
 
De vacature voor Bestuurslid is nog steeds actueel!   
Klik hier voor de vacature. 

 
 

 
Een maand vrij zijn. Dat klinkt als heel lang maar dat is het eigenlijk niet. Wel is het heerlijk dat ik tussen twee banen in een maand 
vrij had. Dan heb je niet je “oude” werk af en toe in gedachte en ook nog geen zorgen over je nieuwe baan. Alhoewel, spannend is 
het wel als je weer bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat. En jeetje, wat vermoeiend..zucht. Ik heb dan ook niet echt veel te 
melden in dit maandelijkse berichtje van mij als secretaris, behalve dan dat ik een bijzondere vrije maand heb gehad en ik eigenlijk 
heel stiekem nog wel een maandje vrij had willen hebben. Door de drukte van mijn nieuwe baan, kan het daarom zijn dat ik wat 
minder snel mijn mails en telefoontjes beantwoord. Graag begrip voor mijn volle hoofd en dat ik gewoon ECHT moe ben aan het 
einde van elke werkdag. Dit schrijf ik met een glimlach en een knipoog, maar het is echt zo! Heerlijk om zo even te klagen… 
Verder heb ik gewoon veel zin in ons jaarlijkse congres!                                                                                                                                                  Brenda  
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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Over 6 weken is het zover! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het jaarlijkse AGORA congres… 

 

https://www.dropbox.com/s/grixr90g7esbdi5/column%20voorzitter%20okt%202018.pdf?dl=0
https://portal-agora.adsysco.nl/
https://portal-agora.adsysco.nl/inloggen
https://www.linkedin.com/groups/3648472/
https://www.facebook.com/Agoraberoepsvereniging/?ref=settings
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/vacatures
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Programma 
Congres! 

j.looije@zinderin.com  

15 november komt 
steeds dichterbij! Wij zijn  

volop bezig met de voorbereidingen voor ons mooie 
congres. Het programma is inmiddels helemaal rond 
en deze willen wij graag met jullie delen.  
 
Degenen die zich hebben aangemeld, ontvangen 
binnenkort een bevestiging. 
Als je je nog niet aangemeld hebt, klik hier! 
Het ochtendprogramma is een zogenaamd 'Open 
Space' programma. Een beproefd concept waaraan alle 
deelnemers tegelijk meedoen. De deelnemers bepalen 
zelf het programma door tijdens sessie-rondes aan te 
schuiven bij hun voorkeursdiscussie. De onderwerpen 
van de discussies worden door de deelnemers zelf 
bepaald. Alles uit 'Eigen Beweging'. 
Het middagprogramma bestaat uit een presentatie en 
een aantal workshops!  

 
Lees hier ALLES over het programma en de 

inhoud van de workshops! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het programma voor het AGORA-Congres van 15 november 
2018 is bekend! Heb jij je al ingeschreven?! Wacht niet te 
lang want het is een prachtig programma en het aantal 
deelnemers is door de opzet van het middagdeel 
gelimiteerd. 
 

 

 

 

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

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam: Theo Rovers 
Organisatie: GGZ Oost Brabant 
Sector: psychiatrie 
Functie: coördinator  
    vrijwilligerswerk 
Contract: 36 uur 

      
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Enthousiast, gestructureerd, 
gevoelig. Waar kunnen we jou ’s 
nachts voor wakker maken? Het 
liefst niet, maar met soep en ijs kom 

je al een heel eind. Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
De vrijheid die je hebt om helemaal op  je eigen  manier iets 
van het vrijwilligerswerk te maken, je gevoel hierin te 
volgen en iets te kunnen betekenen voor mensen die dat 
nodig hebben. Verbindingen maken tussen mensen en die 
zien groeien tot iets moois. Als een cliënt naar me toekomt 
en zegt “Theo, ik ben zo blij met mijn vrijwilliger, dank je 
wel”, daar gaat mijn hart van gloeien. Waar ligt je grootste 
uitdaging op dit moment? Het werven van vrijwilligers. De 
psychiatrie is niet de eerste keuze van mensen als ze 
vrijwilligerswerk gaan doen. Al hebben we bij de GGZ Oost 
Brabant niet te klagen over het aantal vrijwilligers dat aan 
de slag gaat, toch.. Lees hier verder! 

 
Sharing is growing and sharing is caring 

 
Sinds kort zijn een aantal van onze leden ‘benoemd’ tot contactpersoon voor AGORA. Vanuit de passie van ons vak en de 
mensen voor wie we werken dragen deze leden bij aan minder afstand en een betere verbinding tussen leden en bestuur 
van AGORA. De contactpersonen zijn onze ambassadeurs! 
 
Dinsdag 2 oktober jl. troffen een negental contactpersonen elkaar voor de eerste begeleide intervisie bijeenkomst. Wij waren 
te gast bij Ellen Schmidt, locatie OLVG- locatie West te Amsterdam. Samen hebben we een actuele casus van één van de 
aanwezigen onderzocht. De deelnemers zijn enthousiast over wat het samen onderzoeken en verdiepen in een veilige 
omgeving hun oplevert. De inbrenger van de casus heeft veel tips ontvangen en heeft twee tips uitgekozen om mee aan de 
slag te gaan! Het was een bijzondere middag waar we het ‘SAMEN STERK’ hebben ervaren.  
De tweede Intervisiebijeenkomst voor de contactpersonen AGORA van de regionale - en lokale netwerken, zal plaats vinden op 
donderdag 8 november. 
 
Gebruik jouw talenten om echt een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van je beroep! Lees meer op de website of 
mail naar g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl  

 

mailto:j.looije@zinderin.com
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/jaarcongres-2018
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/programma_congres_2018.pdf
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/programma_congres_2018.pdf
https://www.dropbox.com/s/r7l9vehaptu3v31/LahW_TheoRovers.pdf?dl=0
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/kerngroep
mailto:g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl

