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Visie is een bloem  
 

 
Breakoutrooms, energizers, screen share… het zijn termen die veel gebezigd worden nu we zoveel online 
vergaderen. De jaarlijkse heidedag oftewel beleidsdag van AGORA’s bestuur was ook digitaal. Live 
werken in een setting als dit, lijkt fijner dan online. Maar we leren snel en online bleek er meer mogelijk 
dan ik vooraf had kunnen denken!  
 
We hebben op lijsten inzichtelijk gemaakt wat onze verantwoordelijkheidsgebieden zijn: waar stellen we 
beleid over op, hoe verantwoorden wij ons, waarop houden we toezicht en waar vertegenwoordigen wij 
AGORA. Dit gaf inzicht in waar hiaten zitten, wat we al goed geregeld hebben en wat de output is.  
 
Met de komst van 2 (relatief) nieuwe bestuursleden, Elly en Lisanne, en gezien de ontwikkelingen van de 
laatste tijd, was het tevens hoog tijd om de visie van AGORA weer eens onder de loep te nemen. Henriëtte 
Kikken van Bureau Kikken begeleidde ons de hele dag, zo ook in de stappen die we moeten zetten om tot 
een goede visie te komen. We hebben in groepjes een (fantasie-) dier gekozen waar AGORA voor staat. 
Voor de visie zelf is een bloem een treffende metafoor, die stevig geworteld staat (de cultuur), langs de 
steel verder omhoog groeit (het proces van visieontwikkeling) waarbij de bloemblaadjes de inhoud van de 
visie vormen. Maatschappelijke ontwikkelingen, omgeving en dienstverlening dienen in de visie 
meegenomen te worden, net als onze AGORA-kernwaarden: verbinden van mensen, versterken van elkaar 
en kennis met elkaar delen.  
 



 

Inhoudelijk kijkend naar ons werk, worden wervingsvaardigheden, verbinden van vrijwilligers onderling, 
binden van vrijwilligers aan de organisatie, flexibel in kunnen spelen op maatschappelijke gebeurtenissen 
en (met name in de zorg- en cultuursector) kennis hebben van of verkrijgen over de cliënt én feeling 
hebben met cliëntbehoeftes, steeds belangrijker. Nog meer dan voorheen moet de coördinator in contact 
staan met de collega’s van de eigen organisatie en met externe partijen.  
 
Dit wisten we natuurlijk al uit het onderzoek van Movisie “de rol en de positie van de coördinator vrijwillige 
inzet” (2019); de coördinator is een onmisbare spelverdeler, met een steeds betere positie, maar met nog 
altijd relatief weinig invloed. Het is een evenwichtskunstenaar met vele kwaliteiten.  
 
Natuurlijk moet in een visie alles afgezet worden tegen ons bestaansrecht als vereniging: leden: jij en een 
ieder van ons als lid van AGORA!  
 
Deze uiteenzetting is natuurlijk van een andere orde dan een hele dag met elkaar in gesprek zijn, maar toch 
daag ik je uit! Stel dat jij de visie van AGORA zou mogen formuleren, wat zou deze dan worden?  
 
Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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