
 

Column voorzitter juli 2020 

Over bikkelen en ontwikkelen  
 

Het is mij inmiddels wel duidelijk dat de corona 

pandemie een scheidslijn in de tijd zal zijn. We 

gaan het ongetwijfeld hebben over ‘voor 

corona’ en ‘na corona’, zoals onze (over-

)grootouders spraken over ‘voor’ en ‘na de 

tweede wereldoorlog’. De wereld zal er anders 

uit zien dan voorheen.  

 

Dit geldt voor elk facet van onze samenleving: de 

zorg, de politiek, de culturele sector, de economie, 

het bedrijfsleven, de technologie. Dat wordt nog 

heel hard werken! Maar, terugkijkend op de 

afgelopen maanden: dat was ook aanpezen.  

 

Heb jij ook zoveel Zoom- en Teamsessies gehad, webinars en videocalls? Online bleek er ineens veel te 

kunnen. Een opsomming van mijn online bezigheden (niet volledig!): ons eigen webinar in samenwerking 

met Kenniscentrum Vrijwilligers, de filmpjes van Willem-Jan de Gast naar aanleiding van het onderzoek van 

de positie van de coördinator (in opdracht van de Vrijwilligerscentrale Huizen), een webinar met tips van een 

GGD deskundige ‘weer veilig aan de slag’ (een samenwerking tussen de Vrijwilligerscentrales Amsterdam 

en Amstelland - ook uniek!-), de ALV van NOV, het webinar ‘Applaus voor vrijwilligers’ van o.a. Lucas Meijs, 

de vergaderingen van het AGORA-bestuur via Teams en een online kennismakingsgesprek voor 

coronaproof vrijwilligerswerk.  

 

Het gaat nog door: onze samenwerkingspartners Jolanda en Jeanine van Toegepaste Helderheid hebben 

‘Nu ff Pauze met Jolanda en Jeanine’ bedacht, over ‘Hoe kun je nu in deze hectische tijden jouw eigen focus 

behouden en juist meer vertrouwen krijgen’. Een opmerking van Jolanda die mij raakt, is, dat zij niet spreekt 

van ‘het nieuwe normaal’ maar ‘de nieuwe moraal’. Ik kan me daar helemaal in vinden: de corona-

maatregelen zijn bedoeld om het virus in te dammen dan wel buiten de deur te houden, maar gewoon zijn 

we dat nog lang niet! Dan nog is er het online magazine van Movisie: Zorg Samen! Hierin staan voorbeelden 

over samenwerken in en met de informele zorg. De artikelen zijn geschreven voor de coronaperiode, maar 

bieden juist nu handvatten. https://www.movisie.nl/publicatie/zorg-samen18 juni 2018.  

 

Niemand heeft dus stil gezeten. Wat is er veel ontwikkeld. Nu lijkt het erop, dat de piekbelasting door corona 

geweest is en voor de meesten van ons betekent dat, dat vrijwilligers weer langzaamaan kunnen opstarten. 

Stilzitten is er dus nog steeds niet bij. Ook dat vraagt weer veel van onze inzet, ook omdat het niet voor 

iedere vrijwilliger vanzelfsprekend is dat zij willen dan wel kunnen terugkeren. Binnenkort start het 

zomervakantieseizoen (in noord al vanaf 6 juli). Ik hoop niet dat je alles nu in een korte tijd hoeft te proppen. 

Dat je in de vakantie kunt bijkomen van de ongewone periode die achter ons ligt, en dat je genoeg energie 

opdoet voor ‘na corona’.  

 

Reageren? Graag! voorzitter@agora-beroepsvereniging.nl  
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