
 

 

 

 

 

 

AGORA werkt al lang met een aantal partijen samen. Nu is eindelijk de stap gezet om de 

samenwerkingen handen en voeten te geven d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst! Een lang 

gekoesterde wens werd vervuld. De partijen weten nu waar ze op kunnen bouwen. Samen staan 

wij Sterk! In de rubriek geven wij een podium aan onze samenwerkingspartners. Deze keer: 

 

 
 

  

Maak kennis met Ellen Zomer 
 

Wie is Ellen Zomer? 

Ellen is een gedreven mens. Al heel wat jaren wil ik graag het 

verschil maken en ben ik een mensen mens. Mensen 

informeren, kennis overdragen en meenemen in maakt niet 

uit wat is wat mij vaak drijft. In mijn flexibele jaren gaf ik in 

zowel binnen- als buitenland teken- en schilderlessen. 

Tegenwoordig speel ik met taal en werk veel met het 1 – 2 – 

3tjes van Jenny de Bode en maak mijn schrijfsels met eigen 

tekeningetjes. Ik maak muurschilderingen, geboortekaartjes 

en ontwikkel trouwkaarten. Daarnaast werk ik graag in mijn 

tuin. Dat is op zich een uitdaging vanwege mijn slechte 

longen. Mijn doorzettingsvermogen helpt mij mijn grenzen te 

verleggen en uitdagingen te zien i.p.v. obstakels.  

 

Waar krijg je inspiratie van?  

Ik krijg inspiratie als ik kan creëren zowel privé als in mijn werk binnen Pro-Feel.  

 

Wat is Pro-Feel voor een organisatie en wat wil je ermee bereiken? 

Pro-Feel is een organisatie met een footprint, een ‘burger in regie’. Deze footprint is stevig verankerd, net 

als buiten de gebaande paden durven denken, kansen zien samen met een vrijwel onbegrensde 

nieuwsgierigheid. Vol met ideeën en de drive om deze verder te ontwikkelen samen met mensen en  

organisaties. Door middel van marketing management én het continue zoeken naar innoverende 

producten, met elkaar mooie dingen realiseren voor een ‘burger in regie’.   

 

Wat heb jij (de leden van) AGORA te bieden? 

De leden, mijn collega’s in het sociaal domein, op een fundamentele andere manier laten kijken naar hun 

eigen werk, zichzelf en organisatie, anders helpen denken, durven en niet onbelangrijk; ook anders laten 

doen om Vrijwillige Inzet en het vak coördinator Vrijwillige Inzet beter te profileren en deze aan de 

voorkant van organisaties te positioneren.  

 

staat Samen Sterk met… 



Wat wil jij aan AGORA voor de toekomst meegeven? 

Blijven aansluiten op de klantreis van de vakmensen, de mensen aan het roer, de coördinatoren 

Vrijwillige Inzet, die onlosmakelijk in onze optiek verbonden zijn aan een ‘burger in regie’. 

 

Hoe kan men jou het beste bereiken?  

Hieronder kunnen mensen kiezen hoe ze contact willen hebben met Pro-Feel.  

• Via de splinternieuwe net gelanceerde en zelf ontwikkelde website https://www.pro-feel.nl/    

• Mail: ezomer@pro-feel.nl 

• Mobiel : 06 13 93 98 44   

• of via Twitter of LinkedIn     
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