
 
 
 
 

 
Pilot: Een besloten online platform voor AGORA-leden 
 
AGORA is al een tijdje op zoek naar een interactief digitaal platform voor de leden. Omdat AGORA al 

intensief samenwerkt met Vereniging NOV, de doelstelling(en) van onze verenigingen zoveel raakvlakken 

hebben en NOV al een mooi platform heeft, willen we het Platform Vrijwillige Inzet van NOV in gaan zetten 

voor onze leden. 

 

AGORA heeft daar een besloten (test)omgeving waarin de leden: 

• Informatie, nieuws, vacatures en bestanden kunnen delen 

• Kunnen reageren op bijdragen van anderen 

• Vragen kunnen stellen aan mede coördinatoren / leden 

• Discussies kunnen starten 

• Activiteiten kunnen delen 

De wens is ook om een marktplaats met aanbod scholing en cursussen te ontwikkelen. Dit wordt ook 

opgenomen in de omgeving. 

 
Wij zoeken 20 leden die het leuk zouden vinden om deel te nemen aan een pilot.  
 
De stappen 

1. We starten op 14 januari met een online uitleg door Mark Molenaar van NOV in de lunchpauze van 

12.00 tot 13.00 uur. 

2. Je hebt dan 2 weken de tijd om een aantal opdrachten uit te voeren binnen de besloten omgeving. Hier 

heb je naar verwachting maximaal 2 uur voor nodig.  

3. We willen graag jouw feedback voor 1 februari hebben. Dit kan via de besloten omgeving op het 

platform.   

4. We gaan deze feedback verwerken en bij een go, gaan we verder en organiseren we een online 

bijeenkomst voor alle leden 

 
Doe je mee? Meld je dan aan voor 8 januari 2021! 
 
Aanmelden doe je door je te registreren op het platform.  

 

Heb je al een account op het Platform Vrijwillige Inzet?  

Dan kun je je hier aanmelden als lid van het netwerk AGORA. 

 

Heb je nog geen account op het Platform Vrijwillige Inzet?  

Registreer je dan hier en meld je vervolgens hier aan als lid van het netwerk Vrijwilligerscoördinatoren 

AGORA. 

 

Let op 
De pilot start dus pas op 14 januari 2021. Je kunt voor die tijd het platform al bekijken,  

maar deze is dan nog niet 100% pilot-proof 

 

Vragen? 
 
Voor inhoudelijke en technische vragen over het platform kun je mailen naar Geertje Huijbers: 

g.huijbers@nov.nl. 

Voor algemene vragen over de pilot, kun je mailen naar AGORA (Brenda Leenders):  

info@agora-beroepsvereniging.nl  

 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mijnplatform/agoraberoepsvereniging/aanmeldenagoranetwerkwerkomgeving/default.aspx
https://www.vrijwilligerswerk.nl/Beheer/registraties/962844.aspx
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