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Wie goed doet 
 

De maand december appelleert  
vaak aan de gedachte “iets goeds  
willen doen voor een ander”.  
Voorbeelden? Op de radio hebben 
we al 15 jaar Serious Request (dit  
jaar overigens in een nieuw jasje!). De tv brengt ons “Dr. 
Love”, die oude dierbaren of geliefden bij elkaar brengt. 
In supermarkten kan de consument helpen om (voedsel-) 
pakketten samen te stellen voor de armeren in onze 
samenleving. Uit onze dagelijkse praktijk, hebben we als 
coördinatoren natuurlijk voorbeelden uit de praktijk te 
over!  
 
De maand december appelleert ook vaak aan gezelligheid. 
Sinterklaas en Kerstmis blijken ideale momenten om als 
familie en vrienden bij elkaar te zijn. Er zijn cadeautjes, er is 
lekker eten, er heerst sfeer in huis. De gelovigen onder ons 
vieren de geboorte van Jezus Christus.  
Als coördinatoren hebben we dan ook nog de Dag van de 
Vrijwilliger. Eigenlijk is dat de dag waarop wij onze 
vrijwilligers laten zien dat wij hen waarderen om hen “iets 
goeds willen doen voor een ander”.  
Iets goeds willen doen voor jezelf is voor onze 
beroepsgroep soms wat lastiger. Daar hebben we in het 
congres op 15 november aandacht aan gegeven. Mogelijk 
heb je wat bagage gekregen om wat vaker en/of beter voor 
jezelf te zorgen! Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar 
geprobeerd te zorgen voor onze beroepsvereniging. Ik durf 
te zeggen dat we goed… Lees hier de hele column! 

 

 
Ik ben een groot fan van de ADVENT KALENDER! Ik heb er een zoals op het plaatje. Een houten advent kalender met 
24 deurtjes, waar 24 cadeautjes in kunnen. 1 december begin ik dan altijd actief met het openen van de deurtjes, elke 
dag één. Nu dacht ik dit jaar: goh, ik ga hem eens voor iemand anders vullen. Ik bedacht (met mijn creatieve kronkels 
in mijn hoofd) dat dat natuurlijk niet zomaar chocolaatjes konden zijn. Nee, ik moet dat dan weer ingewikkeld maken 
en vooral origineel. Dus 24 kleine cadeautjes. HELE kleine cadeautjes! Ik kwam er namelijk achter dat er bijna niets in 
zo’n hokje past. Een waxinelichtje past net, maar dan wel op z’n kant. Inmiddels heb ik een grote boodschappentas vol 
met cadeaus en in elk hokje zit een briefje met een hint erop. Nu werk ik 4 dagen per week en heb dus 3 dagen “vrij”. 

Maar afgelopen weken heb ik voor mijn gevoel wel 6 dagen gewerkt. Vind namelijk maar een 24 cadeautjes, die je dan ook nog eens allemaal in 

moet pakken! En dan die briefjes nog. Volgend jaar? Inderdaad ja, chocolaatjes…  Brenda  
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Doe mee met het LOVZ!  
 
Het LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligers- 
organisaties in Zorg en Welzijn) is een  
platform van vrijwilligersorganisaties die in  
zorg en welzijn opereren.  
 
De doelstellingen van het LOVZ zijn om 

• Inhoudelijk kennis en ervaring uit te wisselen op 

diverse thema’s m.b.t. vrijwilligers in de zorg. 

• Gezamenlijk naar buiten te treden om relevante 

partijen te attenderen op actuele vraagstukken op dit 

gebied. 

• Samenwerking te stimuleren op deelterreinen binnen 

de vrijwillige zorg. 

Wil jij een gratis cursus volgen en je inzetten voor de 
belangen van het vrijwilligerswerk en de coördinatoren 
in de zorg? Lees dan hier verder!  
 

 

Het bestuur van 
AGORA-

beroepsvereniging 
wenst iedereen hele 

fijne feestdagen en een 
goed begin van 2019! 

 

https://www.dropbox.com/s/nmi50si1576e6qm/column_voorzitter_dec18.pdf?dl=0
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.dropbox.com/s/bevxzo0uukoo9r5/LOVZ.pdf?dl=0


 

Terugblik AGORA-congres ‘Vrijwillig 
en dus uit Eigen Beweging’ 

 
Filosoof Levinas benoemt: “De ander doet een appel op jou. Maar 
jij bent degene die daar wat mee doet. In volledige eigen vrijheid. 
De keuze die je maakt, ben jezelf”.  
Hierover nadenkend en kijkend naar ons congres, denk ik: volledig 
uit eigen beweging kon een ieder de dag invullen zoals je dat 
wilde. Het was aan jezelf hoe je dat deed en het is ook aan jezelf 
hoe je dat doet in de toekomst. Wanneer je de vrijheid hebt en 
voelt, pak de kansen die er zijn en voel je een creatief mens.  
Tot volgend jaar! Dan vieren we met elkaar 30 jaar AGORA-
beroepsvereniging. Hoe ziet dat eruit? Vast nieuw en zinvol, daar 
hebben we een jaar de tijd voor.  Die vrijheid hebben we! 
Klik hier voor de volledige terugblik van Anja Betten, bestuurslid. 

 
Voor alle foto’s en een video-impressie, klik hier! 

 

 

 

En wie ben jij dan? 
 
Naam: Anita van den Akker 
Organisatie: Ons Tweede Thuis 
Sector:  gehandicaptenzorg  
Functie: adviseur vrijwilligers, 
coördinatie grote evenementen, 
voorzitter OR en coach locatie-
raden 

 
Omschrijf jezelf in 3 woorden.  
Sociaal, gastvrij en bevlogen. 
Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? 
Marsepein.  
Wat is er zo mooi aan jouw beroep? 
De afwisseling maakt mijn beroep erg leuk, zo ben je met 
collega's in gesprek, dan met vrijwilligers en ook regelmatig 
met cliënten. De afwisseling van een moeilijk gesprek naar 
een fantastisch. Trainingen geven ook zo n leuk aspect. 
Waar ligt je grootste uitdaging op dit moment?  
Teams enthousiast maken voor vrijwilligers. De meerwaarde 
inlaten zien. Bewustwording dat je moet investeren. 
Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als 
eerste willen aanpakken op het gebied van 
vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in 
Nederland?  
Dat het UWV niet zo ontzettend moeilijk doet over 
vrijwilligerswerk. En ik zou een campagne starten hoe leuk 
vrijwilligerswerk is.  
 
Lees hier het hele interview! 

Samenwerking in de regio! 
 

Sinds een aantal maanden zijn er een aantal van onze leden ‘benoemd’ tot contactpersoon voor  
AGORA. Vanuit de passie van ons vak en de mensen voor wie we werken, dragen deze leden bij aan  
minder afstand en een betere verbinding tussen leden en bestuur van AGORA. De contactpersonen  
zijn de AGORA ambassadeurs! Donderdag 8 november jl. werd de 2e intervisie bijeenkomst voor  
contactpersonen AGORA gehouden. Ditmaal waren wij te gast bij Marja Verrips en Gerard van Zwam, locatie Zorgcentrum De 
Betuwe te Culemborg. Lees hier verder! 
 
Niet vergeten: er is een stimuleringsbudget vanuit AGORA!  
AGORA heeft voor de regionale platforms / - netwerken een stimuleringsbudget vastgesteld, om je platform / netwerk te 
versterken. Maak er gebruik van. Als sparring partner wil ik je graag met raad en daad bijstaan. Meer weten over de 
voorwaarden stimuleringsbudget klik hier. Namens Gepke Keizer-Reiffers: g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl. 
 

 

 

https://www.dropbox.com/s/84sqtvkji93ujqr/terugblik_congres_2018.pdf?dl=0
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/nieuws/agora-congres-vrijwillig-en-dus-uit-eigen-beweging-2018
https://www.dropbox.com/s/wlr2yp8shqfon6a/LahW_Anita_vanden_Akker.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1ugx0i8tucks76/Samenwerken_inregio_dec18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1ugx0i8tucks76/Samenwerken_inregio_dec18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p1ugx0i8tucks76/Samenwerken_inregio_dec18.pdf?dl=0
mailto:g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl

