
 

 

Korte handleiding 
 

Aanmelden 

1. Heb je al een account op het Platform Vrijwillige Inzet? 

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

2. Heb je nog geen account op het Platform Vrijwillige Inzet? 

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

Vrijwilligerscoördinatoren AGORA (zie 1). 

 

Nieuwe rechten ophalen 

Door opnieuw in te loggen (echt uitloggen met de knop onder je profielnaam bovenin en weer 

inloggen) haal je de aangepaste rechten van je account op. Als je nog niet was ingelogd is gewoon 

inloggen voldoende. 

 

Besloten netwerken 

Je bent nu lid van het besloten netwerk van AGORA-beroepsomgeving. De besloten netwerken 

bevinden zich onder 'Mijn Platform'. Zie menuutje onder je profielnaam bovenin voor de knop Mijn 

Platform. De knop gaat naar www.vrijwilligerswerk.nl/mijnplatform. 

 

Profielinstellingen 

Als je bent ingelogd kun je je profielinstellingen aanpassen: 

• klik in het menuutje onder je profielnaam bovenin op profiel. 

• Onder je mailadres staat een knop 'PROFIEL WIJZIGEN'. Daarmee kun je je gegevens 

desgewenst aanvullen (zie ook Spelregels).  

• En bij het tabje instellingen je privacy-instellingen regelen en het ontvangen van updates & 

notificaties uit- of weer aanzetten.  

 

Tip 1 

Het is handig om hier de 'notificaties via e-mail ontvangen' aan te laten staan. Dit in verband met 

het ontvangen van communicatie via de besloten netwerk.   

Tip 2 

Als je wat hebt gewijzigd in de profielinstellingen, niet vergeten naar beneden te scrollen en te 

klikken op opslaan. 

 

Volgen van pagina's 

Als je bent ingelogd vind je op een aantal pagina's boven de tekst, onder de headerfoto de knop 

'VOLGEN'. Het is handig om in de netwerkomgeving in ieder geval de pagina's Vragen & 

discussie, Documenten, Marktplaats en Agenda te volgen. Dan ontvang je bij een update van die 

pagina's een bericht in je mailbox (als je tenminste je notificaties aan hebt staan, zie 2. 

Profielinstellingen) en ben je meteen op de hoogte. 

 

Zoeken 

Op de meeste pagina is een zoekfunctie te vinden. Ook op die van Leden in het netwerk. Zo kun je 

gemakkelijk medeleden vinden. Zie ook spelregels. 

 

Tip 3 

Bij de Platform Tips (ook onder MijnPlatform te vinden) kun je wat rondneuzen in de uitleg over de 

mogelijkheden van het platform. 

 
 

  

https://www.vrijwilligerswerk.nl/mijnplatform/agoraberoepsvereniging/aanmeldenagoranetwerkwerkomgeving/default.aspx
https://www.vrijwilligerswerk.nl/Beheer/registraties/962844.aspx
http://www.vrijwilligerswerk.nl/mijnplatform
https://www.vrijwilligerswerk.nl/shortcuts/Users_ShowProfile.aspx
https://www.vrijwilligerswerk.nl/mijnplatform/platformtips/default.aspx


 

 
Spelregels 
 
1. De besloten omgeving van AGORA op Platform Vrijwillige Inzet is alleen voor leden van 

AGORA.  

• Nieuwe leden worden vrijblijvend via de introductiebrief uitgenodigd om zich aan te sluiten. 

• Leden die opzeggen, worden door AGORA van de besloten omgeving afgehaald, maar 
hebben dan nog wel toegang tot de rest van het platform Vrijwillige Inzet. 

 
 
2. Sta open voor andere meningen en oordeel niet. Geen vraag is dom of raar.  

Vind je dat je onjuist bejegend wordt of loop je ergens tegenaan? Mail naar info@agora-
beroepsvereniging.nl  

 
 
3. Om elkaar gemakkelijk te kunnen vinden 

Om elkaar gemakkelijk te kunnen vinden is het advies je profiel als volgt in te vullen: 
 

• Vul bij Adres altijd de plaatsnaam in van je werklocatie met tussen haakjes de provincie: 
Arnhem (Gelderland) 
 

• Vul bij Organisatie de naam van je organisatie in met tussen haakjes de sector:  
Mozaïek (welzijn) of Siza (gehandicaptenzorg)  
 

• Vul je Expertise in, dan kunnen anderen je direct benaderen als ze een vraag hebben. 
Denk aan: beleid, PR, scholing, werving & selectie, intakegesprekken, vacatures  
 

• Vergeet niet om in de privacy-instellingen van je profiel gegevens op minimaal ‘zichtbaar 
voor ingelogde gebruikers te zetten, anders kunnen je collega’s je nog niet vinden. 

 
 
4. Lees goed wat er boven elk ‘blok’ beschreven staat zodat je op de juiste plek jouw 

informatie plaatst of een vraag stelt. 
De indeling is als volgt: 

 

Agenda Voor bijeenkomsten en evenementen gerelateerd aan het beroep 

Vragen & discussies Voor alle vragen en discussies rondom thema’s, vakinhoudelijke 
zaken etc. 

Documenten Voor het delen van documenten, interessant voor collega-
coördinatoren. Er is een indeling in mappen. 

Marktplaats  Voor het delen van deskundigheidsbevordering, trainingen en 
vacatures.  

Nieuwsbrieven Hier kun je alle nieuwsbrieven van AGORA teruglezen 

Leden van dit netwerk Hier kun je zien wie er allemaal lid zijn en in de besloten omgeving 
zitten. 

 
 

Voor technische vragen (account, instellingen, mogelijkheden platform):  

Geertje Huijbers (NOV), g.huijbers@nov.nl.  

 

Voor inhoudelijk vragen (discussies, documenten etc.):  

Secretariaat AGORA, info@agora-beroepsvereniging.nl  
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