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COLUMN  
De voorzitter aan woord 

 
Vanwege vakantie een kort bericht van de voorzitter, maar niet 
minder gemeend!  
 
Als beroepsvereniging hebben wij verbinding tussen leden, 
verbinding in netwerken, verbinding in activiteiten, verbinding 
met de eigen vrijwilligersachterban en zeker ook verbinding met 
de grote wereld om ons heen. Het thema van het congres in 
november is “verbinding geeft kracht” en is natuurlijk niet voor 
niets gekozen. Wanneer je je verbindt, ben je samen. In die 
verbinding kunnen we samen leren en samen realiseren. 
Ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren. En, niet te vergeten, 
feest vieren omdat we 30 jaar bestaan! Heb je je al opgegeven 
om je te verbinden? Op het moment van schrijven (23 
september) ligt het aantal aanmeldingen op 65 deelnemers! 
(Aanvulling van de secretaris: inmiddels 85 deelnemers) 
Zorg dat jij er ook bij bent! Ontmoet elkaar en onze 
samenwerkingspartners, die vanuit hun eigen kennisgebied hun 
bijdrage leveren.  
Gaan we elkaar ontmoeten op 14 november? 
 

AGENDA  

8 OKT + 21 NOV | Studiedag noord en midden Limburg 
12 NOV  | Netwerkbijeenkomst in Almelo 
14 NOV  | AGORA-Congres 30 jarig jubileum 
21 NOV  | Platform Welzijn Nieuwe Stijl 
 
 
 
 
 
 

5,5 uur op Schiphol door 4 uur vertraging van een vluchtje van een uur naar Liverpool. EasyJet was  
even niet zo easy. En die jet vloog al helemaal niet! Toch verbaas ik me over het geduld van mensen  
en vooral over mijn eigen geduld. Als het doel maar belangrijk genoeg is, zijn mensen bereid om te  
wachten zonder al te veel agressie. Ik dus ook. Ik was toen ik in het vliegtuig stapte zelfs blij! Ik zou  
op plaats van bestemming komen! Dat was al een wonder op zich. Ik had mijn verwachtingen dus  
mega bijgesteld: van op tijd aankomen naar überhaupt aankomen. Het menselijk brein werkt  
mooi…meestal.    Brenda 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl o
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Belangenbehartiging! 
 
Ellie de Mooij-Klaver, actief lid van AGROA en 
coördinator vrijwilligerswerk Haaglanden Medisch 
Centrum ging samen met Annemieke op pad.  
Op donderdag 12 september reisde ik naar Utrecht om 
aan te schuiven bij een bijeenkomst van de NOV. Mede 
omdat ik ook dit jaar weer graag onze beroepsvereniging 
wil vertegenwoordigen op het Politiek ontbijt op 5 
december. De NOV is een serieuze gesprekspartner van 
politiek, overheid en andere beleidsbeïnvloeders. Ze laten 
zien wat het effect is van wet- en regelgeving, denken 
mee over beleid en geven advies. Ook ongevraagd.  

 
 
 
 
 
 
 
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen om met 
elkaar over te brainstormen:  De essentiële onderdelen 
van een programma voor een Nationaal Jaar Vrijwillige 
Inzet 2021, naast een nationale wervingscampagne en de 
Nationale Vrijwilligersprijzen.                      
Daarnaast werden onderwerpen besproken voor de lobby 
richting de Tweede Kamer Verkiezingen 2021. Het 
Politiek Ontbijt 2019 is daar een prelude van. In de 
voorbereiding op de agenda heb ik me verdiept in de 
partijprogramma’s en wat er in het coalitieakkoord 2017 
van terecht gekomen is. Materie waarmee ik pas op mijn 
deelname aan het Politiek Ontbijt, maar wat voor 
promotie en erkenning van ons beroep wel heel 
essentieel is om je er ook eens in te verdiepen:  
Vrijwilligerswerk:  partijprogramma's en het 
coalitieakkoord 2017. Meer nieuws volgt na 5 december.  
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Wist je dat… 
• …Alie Jonker, coördinator welzijnsactiviteiten van 

Noorderbreedte, AGORA gaat vertegenwoordigen in 
het netwerk van Movisie ‘wet- en regelgeving’? 

• …er weer een actueel overzicht is van alle 
netwerken in het land? KLIK HIER!  

• Annemieke gastspreker is op het Platform Welzijn 
Nieuwe Stijl op 21 november met als thema 
‘Vrijwilligers van de toekomst’? 

• …dat wij vacatures en nieuwtjes delen op Facebook 
en LinkedIn? Volg ons! 

 

En wie ben jij dan? 
Een lid aan woord! Wil jij ook, mail ons dan! 
 
Naam:   Laura Visser 
Organisatie: Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg 
  (onderdeel van Woej) 
Sector:  welzijn (vrijwilligerscentrale) 
Naam functie: consulent vrijwillige inzet  
Aantal uren: 26 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. Dienstverlenend, praktisch, coördinerend. Wat is er zo mooi aan jouw beroep? Samen met 
mijn collega’s informeren, adviseren en ondersteunen wij ruim 300 lokale maatschappelijke organisaties, zodat zij hun werk 
met vrijwilligers goed kunnen uitvoeren. Mijn werk is enorm gevarieerd: het ene moment zit ik bij de gemeente aan tafel om 
op beleidsniveau mee te denken en het andere moment promoot ik vrijwillige inzet op een festival. Met mijn werk draag ik 
écht een steentje bij aan de samenleving, daar word ik blij van. Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment? Het 
Vrijwilligerspunt is op dit moment volop in ontwikkeling, zodat we blijven aanhaken op… Lees hier het hele interview! 

 

 

 

Intervisiebijeenkomst  
 
Dinsdag 24 september jl. werd de derde intervisiebijeenkomst 
2019 uitgezet. Op twee locaties in het land werden de 
intervisiebijeenkomsten gehouden. Er werden actuele casussen 
van de deelnemers besproken, waarbij de inbrengers van de 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.  De aanwezigen 
geven aan in 2020 vervolg te willen geven aan de intervisie-
bijeenkomsten. Opmerking: is dit financieel haalbaar?  
Oproep: Zijn er andere mogelijkheden om deze bijeenkomsten 
voor beide partijen financieel haalbaar te houden?  
Oproep: Geef tips /mogelijkheden  door op welke wijze  / andere 
wijze deze bijeenkomsten kunnen worden bekostigd aan: 
g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl   
 

 

Meer info? 

g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl 

De aanmeldingen voor het congres  
‘Verbinding geeft Kracht’ blijven binnen stromen.  

Wees er dus snel bij als je het niet wilt missen!  

 
 

https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Overzicht_AGORA_netwerken.pdf
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Overzicht_AGORA_netwerken.pdf
https://www.facebook.com/Agoraberoepsvereniging/
https://www.linkedin.com/groups/3648472/
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Nieuwsbrieven_2019/LahW_Laura_Visser.pdf
mailto:g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/congres-2019/aanmelden

