
 

 

 

 

 

 

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 Jolanda & Jeanine 
 

 

Wie zijn Jolanda & Jeanine 

Jolanda Looije, ex-directeur bedrijfsvoering 

van een grote Haagse welzijnsorganisatie 

begeleidt al meer dan twintig jaar mensen en 

organisaties bij veranderingen, in het 

bijzonder bij aanpassing aan de eisen van de 

huidige tijd.  

Jeanine Hilkens begeleidt meer dan twintig 

jaar veranderingsprocessen en geeft 

trainingen in Leiderschap in binnen en 

buitenland. Vanaf 2017 werken wij met 

AGORA samen. 

 

(lees verder op de volgende pagina) 

 

staat Samen Sterk met… 



 

Wat je inspireert 

Jolanda: Ik hou ervan om ‘resultaat gericht te verbinden’: samen resultaten behalen die ertoe doen en het 

verschil maken. Daar word ik blij van en het is mijn manier om ‘de wereld een beetje mooier te maken’. Ik 

doe dit in mijn werk als trainer en ook in mijn vrijwilligerswerk voor onderwijs, cultuur en sociale sector.  

 

Jeanine: Voor dag en dauw, rond de klok van 5 uur, als het huis nog in diepe rust is zelf studeren (alles 

wat te maken heeft met eeuwenoude waarheden gecombineerd met hedendaagse 'wetenschap', 

levensverhalen, de werking van energie, de hersenen en het lichaam, bewustzijnsprocessen etc.) yoga / 

qi gong beoefenen en mediteren. Als rond de klok van 7 uur mijn drie mannen ontwaken ben ik klaar voor 

de dag en alles wat het leven voor mij die dag in petto heeft van thuisonderwijs tot nieuwe Corona regels. 

  

Wat is TOEGEPASTE HELDERHEID en wat wil je ermee bereiken 

TOEGEPASTE HELDERHEID is een samenwerkingsverband tussen Jolanda en Jeanine. 

We hebben elkaar in 2006 ontmoet als opdrachtgever (Jolanda) en opdrachtnemer (Jeanine). Jolanda 

was destijds directeur van een grote welzijnsorganisatie. Samen met Jeanine als extern trainer en 

organisatieadviseur hebben we een veranderproces ingezet voor alle medewerkers en vrijwilligers in de 

hele organisatie om met een heldere focus, plezier en eigenheid de toekomst verder vorm te geven en 

een stevige en vooraanstaande speler te blijven in Welzijnsland. Deze samenwerking en de daarmee 

opgeleverde resultaten zijn ons zo goed bevallen dat we besloten samen verder te gaan als 

compagnons. 

Wij bieden een bewezen stappenplan dat de deelnemers, teams, organisaties op een veilige en prettige 

manier in staat stelt om het beste uit zichzelf te halen. Mensen kunnen het beste uit zichzelf halen 

wanneer ze zich vrij voelen en daartoe uitgenodigd worden. Als mens kun je alleen onvoorwaardelijk vrij 

zijn wanneer je omgeving veilig is. Veiligheid is een zeer belangrijk uitgangspunt voor TOEGEPASTE 

HELDERHEID. 

 

Te bieden 

Ieder mens heeft de behoefte om bij te dragen aan het grotere geheel of een gezamenlijk doel. Wanneer 

mensen zich bewust worden van hun authentieke zelf en van hun rol binnen de organisatie, wordt een 

voedingsbodem voor succesvol zijn en succesvol ondernemen gevormd.  

Dit succesvol zijn is duurzaam omdat het zowel zakelijk succes als persoonlijk succes betreft en 

gebaseerd is op bewustzijn. Iedereen wordt er altijd beter van, de deelnemer zelf, maar ook het team, en 

het bedrijf of de organisatie. 

TOEGEPASTE HELDERHEID geeft veel aandacht aan het bewustzijn van de deelnemers, met ander 

woorden: het je realiseren wat de invloed van de realiteit op jou als mens is (IK), van daaruit de invloed 

op de anderen (JIJ), en vervolgens de invloed op ons (WIJ). 

Bij veel bedrijven en organisaties ligt een schat aan latent potentieel bij de werknemers dat nimmer wordt 

gebruikt. TOEGEPASTE HELDERHEID maakt deze "Schat" beschikbaar! 

 

AGORA biedt ons een platvorm om ons werk met veel plezier uit te voeren en daar zijn we hele blij mee! 

 

Wat willen jullie aan AGORA voor de toekomst meegeven  

Blijf wakker aan de behoeften van jullie leden! 

En speciaal in deze bizarre tijd: wees creatief in het opzoeken van mogelijkheden en grenzen om 

coördinatoren vrijwilligerswerk en vrijwilligers zoveel mogelijk hun werk te kunnen laten blijven doen. 

Coördinatoren vrijwilligerswerk en vrijwilligers vervullen een existentiële rol in de gezondheid en welzijn 

van de cliënten. Sterker nog zij bieden een essentiële bijdrage om het 'immuunsysteem' van onze 

samenleving te verstevigen. 

 

Ons bereiken  

Via de link: https://www.toegepastehelderheid.nl/  

LinkedIn: www.Linkedln.com/in/jolandalooijen/ & www.Linkedln.com/in/jeaninehilkens  
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