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NIEUWSBRIEF

Een verlate nieuwsbrief vanwege een buikgriep. Daar zal ik verder maar niet op ingaan. Ik denk dat iedereen daar wel
ervaringen mee heeft. Ik voelde mij vooral heel zielig. Maar goed, weer terug naar “normality”.
Ik heb van een aantal leden vernomen dat het openen van bestanden via Dropbox niet altijd goed werkt. De IT-omgeving
van deze organisaties zien dit als een “onveilige” link en leden kunnen daardoor de bijlages niet openen. In deze
nieuwsbrief heb ik dit proberen op te lossen door de bestanden via een link naar onze eigen website te verwijzen. Ik
hoop dat het probleem hiermee is opgelost. Anders hoor ik het graag!
Brenda

COLUMN
De voorzitter aan woord
Deze maand een
gastschrijver voor mijn
column, verzorgd door
mijn man Jean-Pierre.
Jean-Pierre is in het
dagelijks leven
apotheker, speelt in
zijn vrije tijd o.a.
trompet en doet ook
vrijwilligerswerk. Lees zijn verhaal hieronder.
Volgens mijn vrouw ben ik precies zo’n vrijwilliger van
deze tijd. Ik verbind me niet aan een bedrijf of een
(goed) doel, maar help projectmatig mee aan wat
voorbij komt. Iets met een kop en een staart. Nou ja,
zij zal het wel weten. Zij is tenslotte voorzitter van een
beroepsvereniging voor vrijwilligerscoördinatoren.
Ik neem de pen natuurlijk niet voor niets ter hand. Ik
heb aan den lijve ondervonden hoe je niet met een
vrijwilliger om moet gaan. Mijn vrouw noemt het
“klassieke fouten”. Die allemaal te herleiden zijn naar
het niet van te voren goed doorgesproken hebben van
wederzijdse verwachtingen. Iets wat een goede
coördinator natuurlijk wel doet. Waarmee het voor mij
onomstotelijk vaststaat, dat jullie werk er echt toe
doet! Afgelopen jaar was ik – zeg maar – vrijwilliger bij onze

lokale accordeonvereniging. Een cliënt had op Facebook
gezien dat ik trompet speel en het leek hem geweldig om hun
twintigstemmig gefiedel op het jaaroptreden met een
trompettist te verrijken. Accordeonmuziek is niet echt mijn
ding. Eén accordeon heeft nog iets volks, of iets Frans,
romantisch zelfs, maar twintig, dat wordt gewoon bedreigend!
Toch.. Lees hier de hele column!
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| Algemene Ledenvergadering
| intervisie contactpersonen in Utrecht
| AGORA-Congres 30 jarig jubileum

Algemene Ledenvergadering
dinsdag 9 april
Aanmelden kon tot 31 maart 2019. Er hebben zich veel
leden aangemeld voor zowel de ALV als het
middagprogramma verzorgt door AdSysCo en Pro-Feel.
Fantastisch! Tot dan!

Jubileumjaar
Het AGORA-bestuur bevindt zich
dit hele jaar in de 30 kilometer zone…
Blijf ons volgen waarom!

Wij zijn (nog steeds) op zoek naar
een penningmeester
Wij zoeken een penningmeester!
Ben je goed met cijfers en wil je
echt van betekenis zijn voor het
vrijwilligerswerk in Nederland, reageer dan!
Je bent van harte welkom in ons bestuur!

En wie ben jij dan?

Internationaal inspiratie opdoen?

In deze rubriek komt één van onze leden aan het woord!
Naam: Marja Blaak
Organisatie: Zorgwaard, locatie
Rembrandt
Sector: Ouderenzorg
Functie: coördinator Welzijn/
vrijwilligers

Omschrijf jezelf in 3 woorden. Vriendelijk, betrokken en
positief (denken in oplossingen, kijken naar mogelijkheden
en niet naar onmogelijkheden, het glas is halfvol).
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? Nou,
eigenlijk nergens voor haha. Maar als ik dan toch wakker
wordt gemaakt, dan kies ik voor een softijsje.
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? Het is veelzijdig en een
uitdaging en daar hou ik van. Het contact met de
vrijwilligers is goed en leuk, ze inspireren me zelfs wel eens.
Iedereen is zoals ie is. Verschillende mensen en daarmee
verschillende benadering en communicatie. Het is mooi als
je iedereen een tevreden…Lees hier verder!

Collega organisatie Movisie heeft de afgelopen twee jaar samen
met enkele Oost Europese partners in een project rondom
vrijwilligerswerk binnen maatschappelijke instellingen gewerkt.
Doel van het project is vrijwilligerswerk in maatschappelijke
instellingen in de verschillende landen te stimuleren. In de
partnerlanden Hongarije, Kroatië, Polen, Slowakije en Roemenië is
het veld van maatschappelijke organisaties / sociale instellingen
minder bekend met inzet van vrijwilligers en vrijwilligersmanagement.
Eerder in maart 2017 organiseerde AGORA samen met Movisie en
de projectpartners een succesvolle meet up. Inmiddels hebben er
diverse pilots gedraaid in de diverse landen en zijn er mooie
resultaten behaald.
Eind mei 2019 (30-31 mei) vindt de eindconferentie plaats in
Boedapest. Hieronder de aankondiging en het programma. Vind je
het leuk internationale inspiratie op te doen, hierbij de
uitnodiging aan een ieder voor deelname! Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Inge van Steekelenburg van Movisie
(i.vansteekelenburg@movisie.nl of 06 16064799).
Klik hier voor meer informatie over de conferentie.
Klik hier om je direct aan te melden.

Intervisie EN financiële ondersteuning vanuit AGORA!
In het afgelopen jaar zijn een twintigtal 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 de
AGORA ambassadeurs, om de ‘sterke’ netwerken dicht(er)bij te verbinden en weten wat er leeft in
het veld. Deze ambassadeurs ondersteunt AGORA met intervisie bijeenkomsten.
Vorig jaar werden er een tweetal begeleide intervisiebijeenkomsten voor de contactpersonen AGORA georganiseerd. Dinsdag
12 maart jl. werd de derde intervisiebijeenkomst uitgezet. Dit maal waren wij te gast bij Josien Roelofsen, van de organisatie
Opella, te Bennekom. Omdat er vooraf veel aanmeldingen waren, werden er twee intervisiebegeleiders ingezet. Door
verschillende omstandigheden bij de contactpersonen, bleek helaas op de dag zelf de opkomst erg magertjes. De ‘balans’ in
het geven en ontvangen werd besproken. Waarbij de contactpersonen weten welke rol zij van AGORA mogen ontvangen en
wat AGORA van de contactpersonen mag ontvangen. Daarna werden er een aantal actuele casussen van de deelnemers
onderzocht. Waarbij de inbrengers van de casussen veel tips hebben ontvangen om er mee aan de slag te kunnen gaan! De
deelnemers zijn enthousiast over wat het samen onderzoeken en verdiepen in een veilige omgeving hun oplevert.
Wij hopen dat wij tijdens de volgende intervisiebijeenkomst dinsdagmiddag 28 mei te Utrecht, meer enthousiaste
deelnemers mogen begroeten. Wees welkom en geef dinsdagmiddag 28 mei een prioriteit aan je agenda.
Als sparring partner wil ik je graag met raad en daad bijstaan. Mail mij: g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl.
Let op! AGORA heeft een “potje”, een stimuleringsbudget voor de netwerken in het land, waarmee je eenmalig iets kunt
organiseren voor jouw netwerk.
Meer weten: klik hier!

