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COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
In een magazine las ik pas een  
artikeltje met de titel “wijnig  
nieuws”. Ik houd van taal en  
moest er twee keer naar kijken, 
maar kwam toch echt tot de  
conclusie dat het verkeerd   
gespeld moest zijn. Op school  
heb ik immers geleerd dat het  
als “weinig” met e-i geschreven  
moet worden! Maar toen ik het artikel ging lezen, bleek  
het een artikel te zijn over nieuwe wijnen die op de markt 
waren gekomen. Er werd onder meer een proefnotitie van 
de wijnen in beschreven. Deze bijzondere titel van het 
artikel, is een mooi voorbeeld van “out of the box” 
kunnen denken. Oftewel buiten bestaande kaders kunnen 
denken. En daar zijn we nu bij AGORA-beroepsvereniging 
ook mee bezig! Er zijn diverse ontwikkelingen waar ik 
jullie graag over informeer.  
 
AGORA-beroepsvereniging is aangesloten bij het netwerk 
Lobby en Communicatie van NOV. Hierin geven de leden 
van Vereniging NOV elkaar inzicht in elkaars activiteiten en 
zoeken wij de samenwerking op om de condities voor het 
vrijwilligerswerk te verbeteren en misstanden tegen te 
gaan. We bespreken met elkaar het politiek bewustzijn van 
onze coördinatoren en organisaties. Het onderwerp 
vrijwilligerswerk moet op de kaart komen te staan van de 
politiek. Hiervoor wordt een strategie gemaakt door het 
NOV, zodat er een krachtige lobby op ingezet kan worden.  
 
Lees hier de hele column. 
 

AGENDA 
 
7 november 2017 / Congres AGORA-beroepsvereniging met 
als thema: Trots op je beroep! 
 
5 oktober / Meet & Greet, De Gasfabriek in Alkmaar 
10 oktober / Meet & Greet, Werkwarenhuis in Den Bosch 
12 oktober / Meet & Greet, Gift City in Zwolle 
17 oktober / Meet & Greet, Rotterdam Kookt in R’dam 
26 oktober / Meet & Greet, De Postkamer in Nijkerk 
 
11 oktober 2017 / 2e landelijke studiedag 'ZORGEN MET 
VRIJWILLIGERS' in Amsterdam.  
 

 
LINKS / NIEUWS 
 
De post HBO opleiding Innovatief Vrijwilligersmanagement 
aan de Hogeschool van Utrecht start 29 september weer 
met 21 enthousiaste studenten. 
 
Verkennen vrijwillige Lobbygroep (NOV), meld je aan! 
 
AGORA-Beroepsvereniging is ook te vinden op Facebook, 
Twitter en Instagram! Volg ons! 
 
 

 
 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van oktober 2017! Hebben wij september dan overgeslagen? Nee hoor. Het lijkt ons gewoon 
logischer om de nieuwsbrief die aan het einde van elke maand verstuurd wordt, te vernoemen naar de maand die nog komt. 
We hebben anders met “oud” nieuws te maken en dat is iets wat we uiteraard niet willen.  
Wat is er veel gebeurd in korte tijd en wat gaat er nog veel gebeuren de komende maanden. We hebben de Meet & Greets 
nog in het verschiet. Dan het congres op 7 november. Wij zijn druk met de voorbereidingen en het belooft een mooie 
inspirerende dag te worden met hier en daar een knipoog.  
In deze nieuwsbrief zoals gebruikelijk de column van onze voorzitter Annemieke Biemond. Ook nieuws over het project 
Vrijwillig Dichtbij. Wij zullen je daar nu maandelijks over blijven informeren.  
 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl o
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https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Innovatief-Vrijwilligersmanagement
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https://twitter.com/AGORAberoepsver
https://www.instagram.com/agoraberoepsvereniging/
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl


 

Vrijwillig Dichtbij:     
lokaal samenwerken! 

 
Lokaal Samenwerken is actueler 
dan ooit; decentralisaties maken 
dat er meer en complexere 
zorgvragen bij zorg 
vrijwilligersorganisaties komen.  

 
Daarom werkt Agora samen met dertien landelijke 
vrijwilligersorganisaties, met Vereniging NOV en met het 
ministerie van VWS samen in het programma Vrijwillig 
Dichtbij. Vrijwillig Dichtbij wil allereerst vrijwilligers 
ondersteunen door de lokale afdelingen te versterken. 
Wat we nog meer doen? Kijk naar de animatie 'Vrijwillig 
Dichtbij in beeld'. 
 
Meer weten over het project Vrijwillig Dichtbij of 
geïnteresseerd in wat het project jou kan brengen?  
Neem contact op met Anja Betten:   
a.betten@agora-beroepsvereniging.nl  

 
 

 

Zo trots als een pauw! 
 

Meld je hier aan voor het AGORA congres:  
 

“Trots op je beroep!” 
 
 

 

 

Het is zo belangrijk dat JIJ er ook 
bij bent!  
 
Wij als AGORA-beroepsvereniging doen erg ons best om 
veel meer in contact te komen met JOU als lid. Maar dit 
moet wel van twee kanten komen. Zonder JOU kan de 
vereniging niet bestaan. Zonder JOUW input en expertise 
kan onze vereniging niet bestaan. Zonder JOU actieve 
inbreng kan onze vereniging niet “verenigen”! Ons beroep 
is te belangrijk om niet mee te gaan met de tijd.   
 

 
 
Een belangrijk stap hierin is de samenwerking met AdSysCo 
en Pro-Feel. Denk aan een digitaal platform (zowel landelijk 
als regionaal) voor netwerken, kennis uitwisselen, 
ervaringen en agenda’s delen.  
Voor de toekomst van ons beroep is dit een essentiële 
ontwikkeling om uiteindelijk het belang van vrijwilligers voor 
inwoners / bewoners / cliënten bovenaan de agenda te 
krijgen. Jij als coördinator bent de spil in dit geheel. 
Daarom: mocht je nog niet aangemeld hebben, meld je hier 
aan en  kom naar één van de Meet & Greets! Neem een 
collega mee en laat je inspireren. Er zijn al veel 
aanmeldingen. De toekomst van je beroep ligt hier! Ook niet 
leden zijn welkom. 
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