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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
De zomerperiode wordt  
doorgaans in de media  
aangeduid als komkommertijd:  
een rustige periode, waarin er  
weinig nieuws is. Ik heb  
recentelijk de (geschreven)  
media in de gaten gehouden en 
kwam onder andere de  
volgende actualiteiten over  
vrijwilligerswerk tegen:  
 
“Meer dan helft telefoontjes Hulplijn over eenzaamheid” 
Voor het eerst in bijna zestig jaar gaan meer dan de helft 
van de gesprekken bij Hulplijn Amsterdam over 
eenzaamheid. Jaarlijks worden 17.000 gesprekken gevoerd. 
Hulplijn Amsterdam, voorheen bekend als Sensoor 
Amsterdam, krijgt naast eenzaamheid veel vragen over 
depressie, vastlopende relaties of wanhopige gevoelens. Bij 
Hulplijn Amsterdam werken tachtig VRIJWILLIGERS die 
ervoor zorgen dat 24 uur per dag telefoongesprekken 
aangenomen worden. 
AD 16 augustus 2017  
 
“Leek graaft mee naar botjes en pijlen in Dalfsen” 
Honderden VRIJWILLIGERS spitten samen met archeologen 
de grond om in Dalfsen. Een spannende historische locatie: 
onlangs werden hier koninklijke middeleeuwse graven 
gevonden. 
Volkskrant, 15 augustus 2017 
 
Lees de hele column hier! 
 

AGENDA 
 
7 november 2017 / Zet vast in je agenda: Congres AGORA-
beroepsvereniging met als thema: Trots op je beroep!  
 
11 oktober 2017 / 2e landelijke studiedag 'ZORGEN MET 
VRIJWILLIGERS' in Amsterdam.  
 

LINKS / NIEUWS 
 
Vanaf 19 september start Movisie het coachingstraject 
vrijwilligersmanagement. Klik hier voor meer info. 
 
Meer informatie over vrijwilligerswerk en de 
belastingdienst (vrijwilligersvergoeding etc.).  
 
Meer informatie over het UWV en vrijwilligerswerk (regels, 
meldingsplicht, uitkeringen etc.) 
 

Zin in een 

 
???? 

 
Kijk op de volgende pagina! 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van augustus 2017! Wij zijn als bestuur druk bezig met de voorbereidingen voor 7 november: het 
volgende AGORA congres. Zoals je in de vorige nieuwsbrief al hebt kunnen lezen, gaat het volgende congres niet over alle 
ontwikkelingen binnen ons werkveld of over ons beroepsprofiel. Nee, het gaat over onszelf, wie wij zijn in onze functie en 
hoe belangrijk het is ons beroep naar een hoger niveau te tillen. En niet alleen omdat het zo nodig is, maar ook omdat wij 
het verdienen en omdat het onze functie zoveel leuker kan maken! Natuurlijk is dit best spannend en moet je daarbij soms 
uit je comfortzone stappen, maar met een beetje humor en de juiste energie kun je echt al heel veel bereiken. Zet het dus 
vast in je agenda en informeer ook je collega coördinatoren over deze inspirerende dag: 7 november! 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl A
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https://u92462939.dl.dropboxusercontent.com/u/92462939/column%20voorzitter%20augustus%202017.pdf
https://u92462939.dl.dropboxusercontent.com/u/92462939/column%20voorzitter%20augustus%202017.pdf
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/HH_Zorgen_met_Vrijwilligers
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/HH_Zorgen_met_Vrijwilligers
https://www.movisie.nl/artikel/investeren-vrijwilligersbeleid-levert-veel
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/werken/werken-als-vrijwilliger/
https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx
https://www.uwv.nl/particulieren/vrijwilligerswerk/index.aspx
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Samenwerking met AdSysCo en  
Pro-Feel 
 
We zijn heel blij om jullie te kunnen meedelen dat 
AGORA-beroepsvereniging een samenwerking is 
aangegaan met AdSysCo en Pro-Feel.  
 
Van oudsher is AdSysCo automatiseerder en inmiddels een 
kenniscentrum geworden als het gaat om het creëren van 
nieuwe oplossingen binnen zorg en welzijn.  
Pro-Feel levert een bijdrage om te innoveren en te 
vernieuwen in het sociaal domein. Professionals krijgen 
hier een podium om contacten te leggen, te netwerken en 
bij elkaar ‘in-de-keuken-te-kijken’, om zo een bredere visie 
te krijgen op dienstverlening aan de burger.  
 

    
 
De samenwerking tussen deze twee partijen zorgt ervoor 
dat AGORA-beroepsvereniging straks op het gebied van 
“digitale verbindingen” mooie stappen kan gaan zetten en  
jij (het voor ons zo belangrijke lid) meer betrokken worden 
bij de activiteiten van onze beroepsvereniging.  
 
Op 7 november tijdens het AGORA-congres zullen we de 
samenwerking officieel aftrappen met een Kick-off, maar 
voor die tijd organiseren wij al gezamenlijk activiteiten. 
Om een eerste invulling te geven aan de kerngroepen, het 
netwerken en voor iedereen inzichtelijk te maken hoe 
AdSysCo en Pro-Feel werken en wat dit voor ons als 
AGORA-beroepsvereniging betekent, organiseren we 
gezamenlijk 5 Meet & Greets. Deze Meet & Greets zijn 
bedoeld voor AGORA-leden en worden door AdSysCo 
kosteloos aan ons en dus ook aan jou aangeboden! 

• Dinsdag 19 sept regio Midden (Nijkerk) 

• Donderdag 5 okt regio Noord Holland (Alkmaar) 

• Dinsdag 10 okt regio Zuid (locatie volgt nog) 

• Donderdag 12 okt regio Noord (locatie volgt nog) 

• Dinsdag 17 okt regio Zuid Holland / Zeeland  (R’ dam) 
Aanmelden (minimaal 1 week van te voren i.v.m. catering) 
kan via info@agora-beroepsvereniging.nl. 
 
Klik hier voor meer informatie en het dagprogramma. 
 
 

 

 
Congres 7 november: dit is wat je kunt 
verwachten! 
 
Als je onze voorzitter Annemieke vraagt om iets te zeggen 
over het beroep van de coördinator vrijwilligerswerk, is 
een van haar opmerkingen steevast: “Wij hebben het 
mooiste beroep ter wereld!”  
 
Trots is het gevoel dat je wilt laten zien dat je iets goeds 
hebt gedaan of dat je iets moois in handen hebt. Trots zijn 
op je beroep geeft je een goed gevoel en geeft je kracht om 
van daaruit te functioneren.  
Daarnaast siert bescheidenheid ons ook, maar soms 
weerhoudt ons dit hiervan om echt die stap naar voren te 
maken en jezelf te laten zien, ook naar het management 
toe. 
Vanuit het thema Trots op je beroep! willen we op 7 
november op praktische, serieuze, maar ook humoristische 
wijze hiermee aan de slag gaan. Hoe laat je zien dat je trots 
bent en hoe zet je je over je bescheidenheid heen?  
Het uitgebreide programma van de dag zelf krijgen jullie 
uiteraard zodra je je hebt aangemeld.  
 
Tijdens de workshoprondes kunnen jullie 2 workshops 
kiezen uit de onderstaande 3 opties: 
1. Hoe geef ik een goeie Elevator Pitch* – door Joeri 

Schoemaker 
2. Hoe pak je invloed? Zit je zelf aan het stuur of laat je je 

sturen? – door Britta Lassen 
3. Omgaan met mensen en lastige situaties – door Ad-Just 

Bouwman 
Het Agoracongres vindt van 10.00 tot 15.00u plaats in het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten.  
Kosten zijn €75,- voor AGORA-leden en €100,- voor niet-
AGORA-leden. 
Aanmelden kan nu al via info@agora-beroepsvereniging.nl.  
Meer inhoudelijke informatie over de workshops en de 
workshopbegeleiders volgt. Houd onze website en de 
nieuwsbrief in de gaten!  
 

*de naam “Elevator Pitch” geeft de tijdsduur weer waarin een lift 
van de onderste naar de bovenste verdieping gaat, in ongeveer 
30 seconden tot 2 minuten. Je leert om in een korte tekst en in 
een korte tijd jezelf op de kaart te zetten en je wekt er de 
aandacht en interesse mee van je toehoorder, zodat je vandaar 
uit verder kunt gaan om je doelen te bereiken!  
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