
 

Column voorzitter oktober 2020 

Energie; dat krijg je door..  
 

Vooral aan het begin van de coronatijd kwam er enorm 

veel vrijwillige energie vrij. Wij coördinatoren hebben 

heel hard gewerkt om al die energie te kunnen laten 

stromen. Sommige van ons kunnen daardoor nu zelf 

wel wat energie gebruiken! Daarom in deze column 

voorbeelden van allemaal positieve ontwikkelingen en 

initiatieven van onze partners uit LOVZ (Landelijk 

Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn - 

platform van vrijwilligersorganisaties die in zorg en 

welzijn opereren. Namens AGORA maak ik hier deel 

van uit): 

 

 

• Handje Helpen start in Utrecht met studentenbrigades die 1 op 1 bij mensen thuis gaan helpen.  

• IPSO kreeg veel aandacht voor de inloophuizen in het TV-programma “Nederland staat op tegen 

kanker”. 

• KBO PCOB organiseert de activiteiten in kleinere groepjes zodat de sociale contacten toch onderhouden 

kunnen blijven worden. 

• Mensen Maken Nederland mag VNO NCW en MKB Nederland al tot samenwerkingspartner rekenen.  

• Leger des Heils en PKN werken samen vanuit “Geloven in de buurt” om de samenwerking tussen 

verschillende kerken te bevorderen.  

• LKCA start in 2021 het vierjarig programma Cultuurparticipatie met financiële hulp van het ministerie van 

OCW, dat ervoor gaat zorgen dat zoveel mogelijk mensen cultuur kunnen ervaren en eraan mee kunnen 

doen. 

• NOOM is in Rotterdam gestart met “Sociaal Vitaal in Kleur”, een programma waarin een combinatie 

wordt gemaakt van bewegen, delen van kennis en kunde, netwerk versterken en vergroten van 

weerbaarheid (voor migranten).  

• Binnenkort komt er een kamerbrief over “langer thuis” waar Samen Ouder Worden ook in meedoet.  

• Stichting Present heeft 1 nieuwe afdeling opgericht en er zijn er nóg 2 in oprichting. 

• TijdVoorActie heeft OranjeHelpers in het leven geroepen, waar jongeren zich vrijwillig inzetten voor 

mensen die door de gevolgen van corona hulp nodig hebben.  

• Zij hebben een eigen “OnsOranje” Youtube kanaal. 

• De Rode Kruis hulplijn heeft in de talen Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Chinees en 

Portugees Whatsapp-groepen opgericht. Hier kunnen mensen in hun eigen taal vragen over corona 

stellen of hun sores kwijt. 

• VPTZ en Vier het Leven zijn allebei bezig met de vrijwilligersreis (Dit is een variant op de customer 

journey vanuit de marketing: Hoe verleid je mensen om voor jouw organisatie te kiezen. Wat zie ik in 

mijn eigen organisatie en om mij heen om mensen meer actief te krijgen.). 

• Binnen LOVZ schrijven we een paper voor landelijke stakeholders als VNG en de politiek/VWS. En de 

paper wordt ook gebruikt om van ons te laten horen voor de komende landelijke Tweede 

Kamerverkiezingen en kabinetsformatie. En zou een rol kunnen vervullen in de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022. AGORA komt in de paper voor! Ook staat erin: De coördinatie, 

werving en opleiding van vrijwilligers en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening kan echter niet zonder 

daarin te blijven investeren.  

 

Krijg je er al energie van? Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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