
 

Conferentie “Samenwerking in Balans” 

25 jaar AGORA 1989 – 2014 

Donderdag 9 oktober 2014  10:30 uur – 16:00 uur in het Beatrixtheater te Utrecht 

Met trots presenteren wij ons jubileum programma: 

Maak op 9 oktober kennis met topsprekers die spraakmakend zijn in ons vakgebied! 

Tijdens het ochtendprogramma nemen we u mee terug in de tijd en maken een reis van 1989 tot 2014. 

Wat hebben we met onze drijfveren, passie en  doorzettingsvermogen de afgelopen 25 jaren  

gerealiseerd ? Hoe ziet AGORA haar toekomst, wat vinden onze partners hiervan en hoe staan zij erin? 

Deze en naar nog meer spraakmakende antwoorden wordt tijdens de conferentie gezocht. In interactie 

met onze partners: Ella Vogelaar (NOV), Lia de Jongh (ActiZ), Cecil Scholten (Vilans) en Joost van 

Alkemade (Movisie). 

Bezoek de informatiemarkt voor, na of tijdens een heerlijke lunch. 

Het middagprogramma wordt geopend door Prof. Dr. Lucas Meijs (Hoogleraar Volunteering, Civil 

Society and Businesses) met o.a. de uitkomsten van de Masterclass: ‘De coördinator vrijwilligerswerk 

transformeert’. 

Waarna Marianne van Bochove en Loes Verplanke van De Universiteit van Amsterdam  hun onderzoek 

presenteren ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’. De verwachtingen en inzet van vrijwilligers 

is hoog, u krijgt o.a. inzicht op vragen als: Kunnen we delen van de zorg en welzijn aan vrijwilligers 

overlaten? Zijn er voorwaarden? En meer….Met elkaar praten we hierover verder. 

Ter afsluiting van deze bijzondere dag wordt ons jubileum boekje “25 jaar AGORA”aan de deelnemers 

van deze Conferentie uitgereikt 

  Mis deze jubileumconferentie niet U komt toch ook? 

Ella Vogelaar (NOV): "Ik vind het een hele eer om de belangen te vertegenwoordigen van al die vrijwilligers in Nederland." 

Lia de Jongh (ActiZ), directeur van Magenta Zorg in Heemskerk over het belang van vrijwilligers in haar organisatie en het door 
haar opgestarte Gouden Dagen Fonds waarin de mensen uit haar huizen een bijzondere dag krijgen aangeboden. 

Cecil Scholten (Vilans), “Als ik hoor dat een coördinator vrijwilligerswerk zich eindelijk begrepen voelt (informele zorg) of als een 
projectleider door onze begeleiding verder kan, is mijn missie geslaagd” 

Joost van Alkemade (Movisie), zijn uitdaging: “Hoe zijn maatschappelijk taaie vraagstukken van achterstand, participatie, 
uitsluiting, sociaal isolement beter aan te pakken?” 

Prof.Lucas Meijs (Hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses), “De gemiddelde coördinator is al een waanzinnig 
commercieel persoon”. 

Marianne van Bochove  (UvA), “Vervagende grenzen tussen vrijwilligers en professionals?” 

Loes Verplanke (UvA), “Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten?” 

Erik Ranzijn (Roovos), dagvoorzitter, “een organisatie is zo goed als de mensen die er werken”. 

Donderdag 9 oktober van 10:30 -16:00 uur in het Beatrixtheater,Jaarbeursplein 6a, 3521 AL Utrecht. 

Deelname: € 80,00 AGORA leden*, € 100,00 niet leden 

Inschrijven: Website AGORA Aanmelden vóór 1 oktober 2014. Vol = Vol* Tot 1 september voorrang 

bij inschrijving! 


