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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
De herfst is begonnen. Herfst.  
Er valt veel over te zeggen. De  
dagen worden korter, het wordt 
frisser, de blaadjes vallen van  
de bomen. Als ik naar buiten  
kijk, zijn de beukenhagen al  
bijna helemaal van groen naar  
bruin gekleurd en vanmorgen  
reed ik in de mist naar mijn werk. Maar, de herfst staat 
ook bekend om zijn oogsttijd. Verschillende zaden en 
vruchten zijn klaar om geplukt te worden. Eikels, 
beukennootjes en kastanjes liggen voor het oprapen.  
 
Binnen AGORA werken we er hard aan om ook te gaan 
oogsten! Adinda en ik zijn bezig om te verkennen of wij 
erkenning kunnen krijgen voor ons mooie beroep. In de 
loop der tijd is het niveau van de functie verbreed, de 
complexiteit van het werk is toegenomen, coördinatoren 
moeten aan hogere eisen voldoen en het werken met 
vrijwilligers heeft een bredere impact gekregen, zowel 
binnen de eigen organisatie als in de 
Participatiesamenleving. In het managen van vrijwilligers 
lag lang de nadruk op het werven van vrijwilligers. Deze 
vrijwilligers ondersteunden vaak de beroepskrachten. 
Tegenwoordig vragen burgerinitiatieven nu aan 
beroepskrachten om ondersteund te worden. 
Beroepskrachten beschikken niet altijd over kennis en 
vaardigheden om hiermee om te gaan. Terwijl de 
vrijwilligerscoördinator hierin een verbindende rol kan 
hebben.  
Lees hier de hele column. 
 

AGENDA 
 

7 november 2017 / Congres 
AGORA-beroepsvereniging met als 
thema: Trots op je beroep! Geef je 
nog op! 
 

 

LINKS / NIEUWS 
 
Na.v. de Meet & Greets in oktober is ons portal nu actief 
voor alle leden! (zie ook pagina 2 van deze nieuwsbiref) 

 
 
Het nieuwe regeerakkoord is er! Lees hier meer over wat 
dit betekent voor vrijwilligers(werk)! 
 
Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) en Jeff Brudney 
(University of North Carolina Wilmington) doen een eerste 
onderzoek naar brede praktijk vrijwilligersmanagement.  
Klik hier voor de vragenlijst.  
 

AGORA-Beroepsvereniging is ook 
te vinden op: 

LinkedIn 
Facebook 

Twitter 
Instagram 
Volg ons! 

 
 

 
 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van november 2017. Nog even en het is zover: ons congres op 7 november! We zijn zo brutaal 
geweest het congres om te toveren tot Beroepsdag! We hebben erg ons best gedaan om een mooi programma voor jullie 
samen te stellen. Iedereen heeft dit programma inmiddels via de mail gekregen. Je kunt je nog opgeven maar wees er snel 
bij! 
Verder in deze nieuwsbrief een nieuwe vaste rubriek: En wie ben jij dan? In deze rubriek komt een van onze leden aan het 
woord. Wij zullen iedereen dezelfde vragen stellen en we hopen dat je zo als lid ook op deze manier een beetje kennis met 
elkaar kunt maken en lezen wat er leeft en speelt in andere organisaties. Wil je je ook graag voorstellen? Mail dan naar 
info@agora-beroepsvereniging.nl. Veel leesplezier! 
 
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl n

o
ve

m
b

er
 2

0
1

7
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mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Laat je inspireren door 
Vrijwillig Dichtbij! 

   

Als coördinator vrijwilligerswerk 
Zorg & Welzijn wordt er veel van 
je verwacht. Daarom maakt Agora 
het je makkelijk! Dankzij onze 
toegang tot 13 
vrijwilligersorganisaties in 
Nederland, 

onze samenwerking met Vereniging NOV en het 
ministerie van VWS beschikken wij over een schat aan 
informatie waarvan je ongelimiteerd gebruik kunt maken. 
We bieden je niet alleen inspiratie maar ook concrete 
ideeën, praktische informatie en handvatten die andere 
vrijwilligersorganisaties succesvol ingezet hebben. Direct 
toepasbaar in jouw eigen werkomgeving. 
 
Best practices voor het voetlicht 
Speciaal voor jou selecteren we de beste voorbeelden en 
geven we je tips 

• hoe vrijwilligers te organiseren en te mobiliseren in 
de veranderende wereld van de zorg en welzijn 

• hoe daarmee om te gaan (vrijwilligers toerusten) en  

• hoe daarop in te spelen (capaciteitsvraag en behoefte 
aan nieuwe vrijwilligersprofielen) en  

• waar het niet meer past of wringt (grenzen aan 
vrijwillige inzet). 

 
Samen staan we sterk met Vrijwillig Dichtbij 
Door het lidmaatschap van Agora krijg je toegang tot de 
kennis en praktijkervaring van de overige leden. Nog 
nooit was het zo makkelijk om te leren van de ervaring 
van anderen, wat jouw werk als coördinator weer ten 
goede komt. Agora verbindt  
je daarnaast graag met andere leden, voor inspiratie 
maar ook om sámen te leren en te ontwikkelen.  
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over Vrijwillig Dichtbij? Neem contact 
op met Jolanda Looije - projectleider Vrijwillig Dichtbij 
j.looije@zinderin.com telefoon 06-20683040 of bekijk de 
animatie 'Vrijwillig Dichtbij in beeld' op YouTube.  

 
 

 

 
En wie ben jij dan? 
In deze rubriek komt één van onze leden aan het 

woord! Maak deze keer kennis met…  

 
Naam:  Marian Bont 
Organisatie:  Kwintes 
Sector:   psychiatrie 
Functie:  regiocoördinator 

vrijwilligerswerk / 
adviseur informele 
zorg 

       Aantal uren Contract:  24 uur 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. Spontaan, enthousiast, 
denkende doener. Waar kunnen we jou ’s nachts voor 
wakker maken? Niet doen! Ben al blij dat ik slaap. Wat is er 
zo mooi aan jouw beroep? Dat ik samen met mijn collega’s 
vanuit mijn functie steeds nieuwe verbindingen kan maken 
binnen de organisatie tussen afdelingen, medewerkers, 
cliënten en naastbetrokken en naar buiten toe met andere 
organisaties die ieder op hun eigen manier en vanuit 
verschillende invalshoeken zich richten op de zorg rond 
mensen maar ook daarbuiten. Vanuit deze verbindingen 
ontstaan mooie initiatieven groot en klein die het verschil 
kunnen maken voor cliënten, vrijwilligers, medewerkers en 
naastbetrokkenen. Waar ligt je grootste uitdaging op dit 
moment? Lees hier verder! 
 

De digitale verbinding is gelegd! 
Wat een geweldige Meet & Greets hebben we gehad door 
het hele land: vijf regio’s met elkaar in gesprek over de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen 
van de eigen beroepsvereniging. Een vereniging voor en 
door de leden.  
We hebben gesproken over nieuwe methodieken en 
digitale middelen die de stap naar morgen kunnen 
ondersteunen en borgen. Dat het beleid voor vrijwillige 
inzet ambitieuzer mag zijn en over eigenaarschap hierin 
waardoor wij met elkaar fundamenteel anders moeten 
leren kijken, denken, durven maar bovenal óók doen. 
 
Nu zijn jullie aan zet! Iedereen heeft inmiddels toegang (je 
hebt een mail ontvangen met inloggegevens) dus vind 
elkaar! Werkt iets niet of heb je vragen:  
helpdesk@adsyco.nl of 023-5273666 - keuze 1 
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