
 

En wie ben jij dan? 
 

 

 

Naam:     

Lisanne Spanbroek 

 

Functie:     

Aspirant penningmeester AGORA 

 

In het dagelijks leven: 

Ondernemer, verenigings- en 

vrijwilligersprofessional, netwerker, 

nieuwsgierig 

 

 

 

 

 

Net lid en direct solliciteren voor het penningmeesterschap van AGORA, hoe komt dit 

zo? 

Tijdens deze bijzondere tijden ben ik op zoek gegaan naar andere vrijwilligersprofessionals 

om te kijken hoe zij dingen oppakken. Er is soms nog veel mysterie rondom ons vakgebied, 

het wordt vaak niet als ‘vol’ aangezien (vrijwilligerswerk toch?) en daarom ook zo niet 

behandeld. Als lid ben ik de website van AGORA beter gaan bestuderen en natuurlijk de 

beroepsvereniging gaan volgen op alle social media accounts. Op Linkedin zag ik de 

vacature voor penningmeester staan en de tekst sprak mij direct aan! Met zo’n sympathiek 

opgestelde hulpvraag (met humor) kon ik niet anders dan mijn interesse kenbaar maken. 

Cijfers analyseren en interpreteren gaat mij goed af en ik vind het leuk om het mysterie 

omtrent dit weg te halen. Ik vind het een fijn gevoel als zaken goed geregeld zijn en vaak is 

er meer mogelijk dan gedacht! 

 

En waar hou jij je in het dagelijks leven mee bezig? 

Het afgelopen half jaar is er voor mij veel veranderd, zo ben ik net voor alle maatregelen 

verhuist van hartje binnenstad Utrecht naar het heerlijke Olst (Overijssel). De plek waar ik 

voorheen al jarenlang gewoond heb en waar ik ook komende tijd denk te verblijven.  

Voor mijn werk was ik vaak in Den Haag, een reistijd van 2,5u enkele reis vanuit Olst. En 

natuurlijk kun je onderweg in de trein doorwerken, echter het is een behoorlijke aanslag op 

vele fronten.  Momenteel ben ik fulltime ondernemer bij de Heren van Kopij. Samen met mijn 

twee vennoten richten we ons op allerlei diensten op het gebied van taal en communicatie, 

waar bij mij vooral de nadruk ligt op opleiding, strategie, analyse en verbinding.  

Tot voor kort was ik o.a. projectleider van het Netwerk Politieke Opleiders. Een 

samenwerking van opleidingsinstituten en bestuurdersverenigingen van 10 politieke partijen 

die vertegenwoordiging hebben in de Eerste en/of Tweede Kamer.  

Daarnaast houdt ik mij bezig met e-learning, trainingen, social media en het schrijven van 

aantrekkelijke teksten. Zo (door)ontwikkel ik opleidingen voor vrijwilligers (denk aan werving 

en – binding etc.) en probeer ik hen in het zonnetje te zetten / een podium te geven via 

bijvoorbeeld ledenbladen. 

 

 

 



 

Hoe zie jij komende maanden tegemoet? 

28 augustus is het derde economische steunpakket bekend geworden, voor mij biedt dat 

relatieve rust. Het zijn woelige en onrustige tijden dus enige vorm van stabiliteit is zeer 

gewenst. Ik merk dit ook aan offline bijeenkomsten die georganiseerd worden, de animo 

hiervoor blijft laag. Ikzelf ben sinds maart niet meer in Den Haag geweest en binnenkort heb 

ik mijn eerste fysieke trainingsbijeenkomst. Best een beetje spannend. Congressen zijn 

naast belangrijke beslismomenten voor een vereniging ook belangrijk voor de onderlinge 

binding en het ophalen van input. Zelf heb ik er nu een aantal digitaal meegemaakt echter 

het leeuwendeel moet eigenlijk nog plaatsvinden dit jaar. Als AGORA zijn we momenteel 

hard aan het werk om in november wat moois aan te bieden. Wanneer we elkaar weer fysiek 

kunnen zien blijft nog afwachten.  

Ook qua financiën is het een en ander veranderd, ik kijk er naar uit om dit voor onze mooie 

vereniging op te pakken. Als penningmeester ben ik iemand die kijkt naar kansen, hoe 

kunnen we dingen voor elkaar krijgen. Ik heb zin om komende maanden onze vereniging en 

haar leden beter te leren kennen. Daarnaast wens ik iedereen veel gezondheid, ontspanning 

en liefde toe, zorg goed voor jezelf! 


