
NIEUWSBRIEF 

 
 
  

COLUMN 
De voorzitter aan woord 

 
In het midden en het noorden  
van het land is de zomer- 
vakantie begonnen. Het zuiden  
volgt als laatste.  
De zomerperiode wordt door- 
gaans in de media aangeduid  
als komkommertijd. Een rustige 
periode, waarin er weinig  
nieuws is. Niet voor (het  
nieuwe) bestuur van AGORA- 
beroepsvereniging!  
 
Op de Heide dag die we met elkaar gehad hebben, hadden 
we vele vragen te beantwoorden: Wat zijn belangrijke 
onderwerpen voor AGORA-beroepsvereniging om op te 
pakken dan wel los te laten in de komende periode? Hoe 
gaan we de taken verdelen binnen het bestuur? Hoe vaak en 
waar gaan we vergaderen? Wij werden daarbij deskundig 
begeleid door Willemijn Kop van de Sesam Academie. 
 
De hoogtepunten wil ik graag met jullie delen. En ik doe 
hierbij tevens een oproep. Als je je aangesproken voelt tot 
één van de onderwerpen, veel expertise op een bepaald 
gebied hebt en je wilt het bestuur daarbij helpen? Meld je 
dan aan via info@agoraberoepsvereniging.nl 
Dat zal voor velen een eerste (virtuele) ontmoeting zijn met 
onze nieuwe secretaris Brenda Leenders. Zij zorgt er dan 
voor, dat het desbetreffende bestuurslid contact met je op 
neemt. We zien uit naar jouw reactie! 
 
Lees de hele column hier! 
 

AGENDA 
 
7 november 2017 / Zet vast in je agenda: Congres AGORA-
beroepsvereniging met als thema: Trots op je beroep!  
 
4 oktober 2017 / Dementietheater in Theater Gooiland in 
Hilversum, van 19.00 tot 22.00 uur. Voor meer informatie: 
Meriam Verhoef (verhoef@johanniter.nl) 
 
11 oktober 2017 / 2e landelijke studiedag 'ZORGEN MET 
VRIJWILLIGERS' in Amsterdam.  
 

LINKS / NIEUWS 
 
RVS  
Oproep van de Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving: help jij de nieuwe minister bij het verbeteren 
van de zorg? Klik hier om de vragenlijst in te vullen! 
 
NOV 
Het NOV heeft alle raadgriffies met hun position paper  
(LINK) voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 gestuurd. 
Deze paper is met behulp van leden gemaakt, met input 
van vele organisaties waaronder AGORA 
Beroepsvereniging.  
 
Ook van het NOV: Laatste nieuws over Wet & Regelgeving  
 
Vrijwillig Dichtbij 
Algemene informatie over het project Vrijwillig Dichtbij is 
te vinden op  www.lokaalsamenwerken.nl/vrijwilligdichtbij 
 
 

 

Voor je ligt de nieuwsbrief van juli 2017 met een frisse lay-out en actuele onderwerpen vanuit zowel de vereniging zelf als 
het werkveld. Het bestuur vergadert de hele zomer gewoon door. Er gebeurt op dit moment zoveel op het gebied van 
informele zorg en de functie van coördinator vrijwilligerswerk, dat we het ons niet kunnen veroorloven achterover te gaan 
zitten. We zullen maar eens wat missen!  
We hebben als vereniging mooie doelen gesteld. Dit vraagt veel doorzettingsvermogen en inzet. Over deze doelen willen wij 
jouw als lid niet alleen informeren via deze maandelijkse nieuwsbrief, maar ook vragen om een actieve rol in het bereiken 
ervan. In deze nieuwsbrief voor het eerst een column van onze voorzitter Annemieke Biemond, waarin ook maar weer blijkt 
hoe belangrijk jij als lid bent voor onze vereniging. Zonder leden, geen vereniging! 

 

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl 
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Een doorontwikkeling van functie van de 
coördinator is onvermijdelijk! 
 
Getriggerd door het belang van de rol van de coördinator 
vrijwilligerswerk hebben vijf MBA studenten van Twente 
School of Management zich verdiept in de huidige en 
toekomstige rol. Dit in opdracht van AGORA-
beroepsvereniging.  
 
Op basis van 4 uitgebreide interviewrondes en kennis uit 
literatuur hebben zij de bevindingen verzameld in een 
zogenaamde “whitepaper”. Daarin benoemen zij de 
factoren die van belang zijn voor de verbetering van de 
huidige positionering van de coördinator vrijwilligerswerk 
(CV)  en hoe die zich in de toekomst waarschijnlijk gaat 
ontwikkelen.  
De rol van de coördinator vrijwilligerswerk zal belangrijker 
worden, mits deze “meebeweegt” met ontwikkelingen in de 
maatschappij. Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk:   

• Van coördineren naar coachen;  

• Van vooral intern naar meer extern gericht; 

• Naar integraal management van de lokale situatie; 

• Van een functie als CV als neventaak naar het 
uitoefenen van een volwaardige rol als CV. 

AGORA-beroepsvereniging vindt de “whitepaper” 
ontzettend waardevol en een bevestiging van de doelen die 
wij als bestuur hebben gesteld. De bevindingen zullen wij 
dan ook meenemen in de stappen die gezet gaan worden. 
 
Wij willen de studenten Gerda van den Berg, Chris Marcelis 
Hans Reitsma, Jan Groeneveld en Annemarie Kristen dan 
ook hartelijk danken voor hun inzet en feliciteren met hun 
diploma! 
 

 

Congres 7 november: Trots op je beroep! 
 

 
 
Zoals al benoemd in de agenda aan het begin van deze 
nieuwsbrief komt AGORA-beroepsvereniging 7 november 
met een mooi congres voor jou als lid. Wij hoeven jou niet 
te vertellen hoe belangrijk ons beroep is, hoe belangrijk het 
is dat vrijwilligers en andere partijen binnen de informele 
zorg, ondersteund, gekoesterd en gefaciliteerd dienen te 
worden; dat vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend is en 
dat het vooral op management niveau moet doordringen 
dat we niet meer zonder informele hulp kunnen.  
 
Dus wie gaat dit faciliteren? Wie zorgt er voor een goede 
match en wie behartigt zowel de belangen van de cliënt, de 
organisatie ALS de vrijwilliger? Wie zorgt er voor goed beleid 
en scholing?  
We weten allemaal het antwoord op deze vragen en toch 
staan we nog niet vaak genoeg op de agenda van het 
management. Hoe komt dat? We zien dat het voor 
coördinatoren überhaupt soms lastig is een voet tussen de 
deur te krijgen op hoger niveau. Hetzij door bescheidenheid, 
hetzij door de complexiteit van een solistische functie. Soms 
zijn we gewoon “moe” en vinden het ook lastig om 
daadkrachtig en sterk op te treden naar onze directeuren en 
beleidsmakers 
Zo zijn er veel factoren waardoor ons beroep niet altijd de 
juiste waardering krijgt, terwijl die zo nodig is. Wij zijn 
geneigd de schuld buiten onszelf te leggen, maar we moeten 
juist bij onszelf beginnen! We moeten uit onze comfortzone 
stappen en de trots op en de meerwaarde van ons beroep 
uitdragen! In tijden van veranderingen is het moment daar 
om de kans pakken je te profileren. 
 
Laat je inspireren tijdens deze dag! Kijk naar jezelf en hoe je 
in je werk staat. Door middel van interessante workshops en 
de ontmoeting met je collega's willen wij je "empoweren". 
De uitnodiging komt vanzelf jouw kant op! 
 


