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De voorzitter aan woord 

 
Dag van de Tonijn (2 mei),  
Astmadag (7 mei); Moeder- 
dag (dit jaar op 12 mei); wat  
zijn er een hoop dagen waar  
een thema aan gehangen  
wordt! Sommige dagen zijn  
uitgeroepen door een  
organisatie als de Verenigde  
Naties. Zij riepen 3 mei bijvoorbeeld uit tot dag van de 
persvrijheid, samen met Amnesty International. Andere 
dagen zijn branchegericht dan wel commercieel, zoals de Dag 
van de Asperge, altijd op de dag na Hemelvaart (dit jaar op 
31 mei), bedacht door het Asperge Centrum. Of de dagen 
waarop aandacht wordt gevraagd voor een ziekte. Ik 
noemde er al één, maar op 19 mei bijvoorbeeld, is het de 
Dag van de ziekte van Crohn.  
 
Er zijn ook dagen waarop we een gebeurtenis herdenken, 
zoals Bevrijdingsdag, waartoe de regering destijds in 1946 had 
besloten. Opdat wij nooit vergeten. Sommige dagen zijn 
belangrijk voor een individu, zoals de laatste werkdag voor 
Koningsdag, waarop traditioneel de lintjes worden uitgereikt. 
Zo’n dag is voor de uitverkorene een dag om nooit te 
vergeten. Mogelijk heb je als coördinator wel eens je 
medewerking verleend aan het aanvragen van de Koninklijke 
Onderscheiding. Wel een hoop werk, overigens!  
In vrijwilligersland zijn er ook belangrijke dagen. Wij kennen 
natuurlijk allemaal de Dag van de Vrijwilliger op 7 december. 5 
november is het International Volunteer Managers Day. Maar 
wist je dat het op 14 november, de dag waarop wij dit jaar ons 
congres houden en wij 30 jaar Agora vieren… Lees hier de 
hele column! 

AGENDA  

18 mei  | intervisie contactpersonen in Utrecht 
13 juni  | Talent zoekt Talentenkoffer 
14 NOV  | AGORA-Congres 30 jarig jubileum 
 

NIEUWS 
 
Thuis in het verpleeghuis:  
‘Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg.  
Lees hier het verslag van de  
bijeenkomst op 28 maart’. 
 
Podcast van BNR over Leiding geven  
aan vrijwilligers, met o.a. Lucas Meijs. Klik hier! 
 

 
8 uur van mijn 32 uur besteed ik in Tiel aan laaggeletterdheid. Ik heb de mooie titel: coördinator Leerhuis. Dit is een fysieke plek en 
een samenwerkingsparaplu waaronder allerlei activiteiten vallen rondom het lezen en schrijven van de Nederlandse taal.  
Wellicht goed om te weten: Wist je dat er in Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven 
en/of rekenen? Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Meer dan de 
helft van deze groep is autochtoon (!). De kans is dus groot dat er ook vrijwilligers en collega’s van jou laaggeletterd zijn. Er is een 
hoop schaamte en taboe rondom dit thema. Mijn oproep: Heb daar oog voor! Ga er niet altijd standaard vanuit dat mensen het 
vrijwilligerscontract begrijpen of een declaratieformulier in kunnen vullen. Ondersteun waar mogelijk en wijs mensen op het lokale 
leer-aanbod in de regio. Voor meer info: www.lezenenschrijven.nl. Zo, ik heb gesproken!    Brenda  
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Afscheid en terugblik met Paula 
 
Paula van Walsum heeft afscheid genomen als 
penningsmeester. Na de ALV op 9 april hebben wij daar 
uitvoerig bij stilgestaan. Via deze weg bedanken wij 
Paula nogmaals voor haar enorme inzet en 
betrokkenheid. Wij gaan je missen! Zelf wil ze ook graag  
het woord aan jullie richten, de leden: 
 
“Als ik terugkijk naar zo’n 25 jaar actief lid van AGORA, 
dan lijken die jaren omgevlogen. Het is een leuke en ook 
leerzame periode geweest om mee te draaien in de 
redactie van Blaff, ons eigen verenigingsblad, tot het niet 
meer rendabel was om een eigen blad uit te geven.  
Na een oproep tijdens een ALV ben ik lid geworden van 
het bestuur. Na verloop van tijd…Lees hier verder.  

 

 
 
 
 
 

https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Nieuwsbrieven_2019/column_voorzitter_mei_2019.pdf
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Talent zoekt Talentenkoffer: ervaar 
het zelf op 13 juni! 
 

Een bericht van onze samenwerkingspartners AdSysCo en 
Pro-Feel: Met onze nieuwe partner Games for Health en 
&happy die er met apps voor zorgen dat technologie in de 
zorg en welzijn niet alleen beter maar zeker ook leuker 
wordt, hebben wij verschillende apps ontwikkeld. 
 

                               
Pro-Feel heeft, luisterend naar maatschappelijke 
vraagstukken met een bredere inzet van informele zorg als 
gevolg, de Talentenkoffer ontwikkeld, die met nieuwe 
methodieken en apps vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren 
maar zeker ook klanten helpen in het vinden van een maatje 
door te matchen op elkaars talenten. Tijdens de door ons 
gratis aangeboden dag 'Talent zoekt Talentenkoffer' op  
donderdag 13 juni 2019, gaat u de inhoud van de koffer op 
een interactieve manier  
ervaren. U kunt zelf ervaren  
hoe waardevol het is als uw  
vrijwilligers maar ook uw 
klanten hun Talent in Beeld  
brengen.  
Lees hier verder…. 
of meld je meteen aan via  
deze link. 

De primeur in netwerkenland: een overzicht! 
 
De vijf AGORA Kernregio's, onderverdeeld in regionaal netwerk/platform welke gekoppeld zijn aan  
de contactpersoon AGORA. Binnen het netwerk/platform kun je kennis delen. Door 'tijd' te nemen  
om elkaar op te zoeken en elkaar te verbinden. Dat geeft inspiratie en energie. Een sterk netwerk  
is positief voor jezelf en je organisatie. 
 
VERS VAN DE PERS: EEN OVERZICHT VAN ALLE NETWERKEN IN NEDERLAND!  
KLIK HIER EN KIJK WAAR JIJ BIJ AAN KUNT SLUITEN! 
 
Mijn (Gepke) rol is om de netwerken waar mogelijk te faciliteren. Dit doe ik door de leden met de start van nieuwe netwerken 
op weg te helpen en de bestaande netwerken te ondersteunen. Als contactpersoon / ambassadeur draag je vanuit de passie 
voor je vak, aan minder afstand en een betere verbinding tussen leden en bestuur AGORA. AGORA is hierbij je 
sparringpartner. 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. 
 
 

 

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

Naam: Jasja van der Voorden 
Organisatie: Protestantse 
Zorggroep Crabbehoff  
Sector: Ouderenzorg 
Functie: vrijwilligerscoördinator 
Contract: 20 uur 

 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. 
Meedenkend, behulpzaam en 
oplossingsgericht. Waar kunnen we 

jou ’s nachts voor wakker maken? Geen goed idee om me 
’s nachts wakker te maken…Wat is er zo mooi aan jouw 
beroep? Het mooie aan mijn beroep vind ik dat ik met veel 
verschillende mensen samenwerk. Met vrijwilligers, 
bewoners, zorgpersoneel, maar ook met mensen van 
andere organisaties. Daarnaast is het werk heel divers, 
vrijwilligers werven, een goede match maken, het schrijven 
van een nieuwsbrief, feesten organiseren. Maar ook dingen 
ontwikkelen zoals een inwerkprogramma, opleidingen. En 
met elkaar kijken hoe iets beter kan. Het is fijn om af en toe 
met collega’s uit het werkveld te kunnen overleggen hoe zij 
iets aanpakken, en op die manier kunnen leren van elkaar. 
Als een vrijwilliger op z’n plek zit en echt iets kan betekenen 
voor een bewoner, dan haal ik daar veel voldoening uit. 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? De grootste 
uitdaging ligt…Lees hier verder! 
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