
 

Column voorzitter mei 2021 

Alle ballen verzamelen  

 
 
Movisie kondigde in 2018 het nieuwe Basisboek Vrijwilligersmanagement aan met “Jongleren kun je 

leren”. En zie! In een vacature voor een coördinator vrijwilligerswerk (van een niet nader te noemen 

organisatie) kwam ik het tegen: “Kan jij veel ballen in de lucht houden”?  

Dat we als coördinatoren veel werk kunnen verzetten, is niet nieuw. Ik hoef je niet uit te leggen dat wij ons 

bezig houden met het managen van motivatie en dat dat maatwerk vereist, omdat hier veel variaties in 

zitten. En dat we tegelijkertijd beseffen dat vrijwillige inzet moet bijdragen aan de doelstellingen van de 

organisatie. Dat is geen gemakkelijke opgave! Dit wordt verwoord in onze nieuwe visie voor onze 

beroepsvereniging, die in onze laatste ALV bijna unaniem is aangenomen. In de nieuwe visie staat ook, dat 

AGORA de coördinator in het vak ondersteunt en dat leden van AGORA staan voor kennisuitwisseling, 

netwerken, kwaliteit en verbinding. Even een greep uit de ontwikkelingen van de laatste tijd (in 

willekeurige volgorde): 1. We organiseren een brainstormsessie over de terugkeer van vrijwilligers in je 

organisatie. 2. De AGORA netwerken die een bijeenkomst/activiteit/studiedag willen organiseren, kunnen 

hiervoor nog steeds een stimuleringsbudget aanvragen. 3. Op 29 april is de aftrap van het Platform 

Vrijwillige Inzet. 4. De eisen die de nieuwe wet WBTR stelt, worden voorbereid. 5. Er zijn intensieve 

gesprekken met Joost van Alkemade van NOV over de mogelijke alliantie tussen AGORA en NOV. 6. Daisy 

wordt ingewerkt op haar functie van secretaris. 7. Er wordt gewerkt aan een eigen AGORA 

vrijwilligersbeleid. We bestaan immers bij de gratie van onze eigen vrijwillige inzet.  

Waar wil ik naar toe? Wat ik wil zeggen is, dat ik er super trots op ben dat we zoveel werk verzetten en we 

dit allemaal met ons vrijwillige bestuur bereiken. We zijn een team en doen het samen, want de kans op 

succes is groter als je dingen gezamenlijk oppakt. Mag ik de vrijheid nemen om de bestuursmeiden hier nu 

eens een keer heel hartelijk voor te bedanken en in het spreekwoordelijke zonnetje te zetten?!  

En, tot slot, doe je mee en kom jij er bij? Zie de vacature verderop.  

Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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