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Omdenken als trend  

 
 
In de ALV van november jl. hebben we jou o.a. gevraagd wat je wilt lezen in onze nieuwsbrief. Het laatste 
nieuws uit het werkveld stond met stip op nummer 1. De rubriek “Leden aan het woord” wordt 
gewaardeerd, en de column van de voorzitter eindigde op een goede derde plaats. Dank je wel daarvoor! 
Dat mijn schrijven gelezen wordt, blijkt ook uit het feit dat ik reacties heb gekregen op de column over de 
visie van AGORA; fijn dat dat leeft! Op dit moment zijn we al weer druk doende met de voorbereidingen 
voor de ALV in april. Alle stukken moeten ruimschoots op tijd bij jou binnen zijn en een aantal leden is 
bezig om de trends en ontwikkelingen binnen hun branche aan te leveren, zodat we een met elkaar een 
goed beeld krijgen wat er speelt.  
 
In de meeste sectoren zien we, dat vrijwilligerswerk steeds meer in het teken komt te staan van re-
integratie, maar ook dat vrijwilligerswerk een opstap kan zijn naar betaald werk. Corona eist ook een 
prominente plaats op. Dat zal je niet verbazen. We zien dat eveneens terug in het Trendrapport Vrijwillige 
Inzet 2021.  
De belangrijkste trends en inzichten voor 2021 zijn:  
• Coronahulp: behoefte aan kletsers en klussers 
• Vrijwilligersvacatures worden opener & uitnodigender 
• Flexibiliteit (agenda, locatie, taken) wint aan terrein 
• Eenzaamheid neemt toe, maar vrijwilligerswerk doen helpt 
• Jongeren willen de meeste impact maken in 2021 
• 11 dagen vrijwilligerswerk per vrijwilliger per jaar blijven onbenut 
• Omdenken wordt populairder en levert win-win op 
Het gehele rapport kun je downloaden via https://zakelijk.nlvoorelkaar.nl/8000-trends-vrijwilligerswerk-
2021    
 
Eenzaamheid kwam in het trendrapport van 2020 ook al aan de orde. Daarin staat, dat het doen van 
vrijwilligerswerk helpt om nieuwe contacten op te doen en gevoelens van eenzaamheid te verminderen. In 
een Plus Magazine kwam ik het zelfs tegen bij “gezonde tips tegen eenzaamheid”: ga vrijwilligerswerk 
doen. Aangevuld met: weten dat je gewaardeerd wordt, verhoogt je zelfvertrouwen. Ik weet niet hoe het 
bij jou momenteel is, maar binnen mijn vrijwilligersgroep geven mensen aan, dat ze het vrijwilligerswerk 
enorm missen en dat zij veel behoefte hebben aan contact. Sociale contacten staan momenteel bij 
iedereen op een veel lager pitje. Ik schrijf deze column op 27 februari 2021. Op 27 februari 2020 werd de 
eerste Nederlander positief getest op corona en precies een jaar later, mogen of kunnen sinds die eerste 
lockdown van maart 2020, nog lang niet alle vrijwilligers hun vrijwilligerswerk hervatten. Ik had op 27 
februari 2020 niet kunnen bedenken, dat ik vrijwilligers onderling met elkaar in contact zou brengen, dat ik 
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in plaats van een vrijwilliger bij een bewoner, een vrijwilliger bij een vrijwilliger zou gaan zoeken én dat er 
zelfs sprake is van een ontluikende romance tussen 2 mensen die ik aan elkaar gekoppeld heb met de 
bedoeling om samen gezellig een wandeling te maken! Dat doet me dan toch wel veel plezier!  
 
Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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