
AGORA Nieuwsbrief april 2019 
 

Intervisie EN financiële ondersteuning! 
 

In het afgelopen jaar zijn een twintigtal van onze leden 
‘benoemd’ tot contactpersoon voor AGORA. Vanuit de 
passie van ons vak en de mensen voor wie we werken 
dragen deze leden bij aan minder afstand en een betere 
verbinding tussen leden en bestuur van AGORA. De 
contactpersonen zijn de AGORA ambassadeurs, om de 
‘sterke’ netwerken dicht(er)bij te verbinden en weten wat 
er leeft in het veld. Deze ambassadeurs ondersteunt 
AGORA met intervisie bijeenkomsten. 
 
Vorig jaar werden er een tweetal begeleide 
intervisiebijeenkomsten voor de contactpersonen AGORA 
georganiseerd. Dinsdag 12 maart jl. werd de derde 
intervisiebijeenkomst uitgezet. 

Dit maal waren wij te gast bij Josien Roelofsen, van de organisatie Opella, locatie Walrave te 
Bennekom.  
 
Omdat er vooraf veel aanmeldingen waren, werden er twee intervisiebegeleiders ingezet. Door 
verschillende omstandigheden bij de contactpersonen, bleek helaas op de dag zelf de opkomst erg 
magertjes. 
De ‘balans’ in het geven en ontvangen werd besproken. Waarbij de contactpersonen weten welke rol 
zij van AGORA mogen ontvangen en wat AGORA van de contactpersonen mag ontvangen. Daarna 
werden er een aantal actuele casussen van de deelnemers onderzocht. Waarbij de inbrengers van de 
casussen veel tips hebben ontvangen om er mee aan de slag te kunnen gaan! De deelnemers zijn 
enthousiast over wat het samen onderzoeken en verdiepen in een veilige omgeving hun oplevert.  
Wij hopen dat wij tijdens de volgende intervisiebijeenkomst dinsdagmiddag 28 mei te Utrecht, meer 
enthousiaste deelnemers mogen begroeten.  
 
Wees welkom en geef dinsdagmiddag 28 mei een prioriteit aan je agenda. 
Als sparring partner wil ik je graag met raad en daad bijstaan. Mail mij: g.keizer-reiffers@agora-
beroepsvereniging.nl  
 
Niet vergeten! Contactpersonen AGORA: noteer in je agenda: 28 mei intervisiemiddag te Utrecht. 
 

 

Lees verder op de volgende pagina. 
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Financiële ondersteuning AGORA netwerken 
 
De leden van AGORA hebben aangeven dat zij naast hun landelijke netwerk ook graag een netwerk 
dicht(er)bij willen. Op veel plekken in het land bestaan netwerken waar onze leden deel van 
uitmaken. Op een aantal plekken in het land is er een wens om een netwerk te starten of draait het 
netwerk nog niet op volle kracht. Verder kan er behoefte zijn aan het uitzetten van een actueel 
thema, waarbij het doel ‘samen delen’ is. Stimulering en ondersteuning voor  het organiseren van 
een themabijeenkomst/meet up kun je bij AGORA terecht. Schroom niet, laat het weten! 
 
Om deze netwerken te ondersteunen heeft AGORA een stimuleringsbudget ter beschikking gesteld 
van vijf keer € 600,-. Het gaat om een eenmalige bijdrage per regio gebied. 
 
Aanvragen 
 
Vermeld en beschrijf bij je aanvraag het volgende: 

• Wat wil je organiseren?  

• Waar vraag je precies een bijdrage voor? 

• De begroting met het aangevraagde bedrag 

• Onder welke regio valt jouw netwerk            
 
Voorwaarden!  

• Dat wat je wilt organiseren/de activiteit dient gelinkt te zijn aan de missie en visie van AGORA 

• De activiteit dient nog plaats te vinden 

• Per regio is een budget van maximaal € 600,- beschikbaar 

• Indien meer aanvragen per regio binnen komen dan middelen beschikbaar zijn dan geldt: 
➢ De aanvragen worden behandeld op basis van ontvangstdatum 
➢ Op is op 

 
Proces 

• Gepke toetst of de per mail ontvangen aanvraag voldoet aan alle voorwaarden 

• Binnen 14 dagen na ontvangst van de aanvraag krijg je bericht. 

• Tijdens de ledenvergadering zal terugkoppeling plaatsvinden over de toegekende bedragen. 
 
De aanvraag van jouw netwerk voor dit stimuleringsbudget kun je mailen naar 
 g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl 
 
Vragen? 
Wil je overleggen of heb je een vraag? Bel of mail mij gerust! 
Gepke Keizer Reiffers: 06-25 23 76 58 / g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl 
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