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COLUMN  
‘geen fusie maar bijna ruzie’ 
De voorzitter aan woord 

 
De ontwikkelingen in de wijk staan niet stil. In de gemeente 
waar ik werk, zouden wijkactiviteiten die ontstaan waren 
vanuit een burgerinitiatief, voortaan op één van de locaties 
waar ik werk, gehouden gaan worden. Eigenlijk een soort 
fusie. Fuseren wordt vaak ervaren als een ingewikkeld 
proces. Niet alleen juridisch gezien moeten er stappen gezet 
worden, de grootste horde die moet worden genomen is: 
emotie! Men is bang voor verlies van de eigen identiteit. 
Men ziet op tegen de veranderingen die gaan komen. Men is 
gehecht aan de eigen naam. Allemaal zaken die kunnen 
uitmonden in heftige weerstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatievelingen zullen zeggen: het aantal deelnemers gaat nu 
vast teruglopen; de inkomsten zullen dalen; de lasten gaan 
stijgen; we krijgen vast een gebrek aan vrijwilligers; we 
hebben geen zin in de gedwongen verhuizing/ in een groep 
die bij ons in komt. Positievelingen zullen zeggen: we zien het 
schaalvoordeel; er komen vast meer… Lees hier de hele 
column! 

AGENDA  

10 JUL  | Netwerkbijeenkomst in Warnsveld 
12 NOV  | Netwerkbijeenkomst in Almelo 
14 NOV  | AGORA-Congres 30 jarig jubileum 
 

UPDATE: Maatschappelijke Diensttijd 
 
Rianne Burgers, oud bestuurslid van AGORA, maar nog 
steeds heel actief voor onze vereniging, zit in de Focus 
groep van MDT: Maatschappelijke Diensttijd. Maar wat is 
MDT eigenlijk en waarom is het zo belangrijk voor 
AGORA? Lees er hier alles over! 
Vraag van Rianne: wie van de AGORA leden is op dit 
moment betrokken is in een van de vele proeftuinen? Hoe 
verloopt de proeftuin, en wat is dan je ervaring met de 
jongeren tot nu toe? (r.burgers@atlant.nl)  
 
 
 
 
 

Sociaal: betrekking hebbend op de menselijke samenleving, geneigd om in groepen te leven, gevoel 
hebbend voor de nood van de medeleden van de samenleving.   Ik ben SOCIAAL werker, ik werk in het 
SOCIAAL domein ik heb SOCIAAL Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Verder werk ik direct en indirect 
mee aan de SOCIALE cohesie in Tiel. Toch wil ik mezelf niet bij uitstek SOCIAAL noemen. Ik ben juist graag 
alleen, doe graag mijn ‘eigen ding’ (samenwonen is niet aan mij besteed) en ik heb een zogenaamde 
onzichtbare bubbel om mij heen; alleen mensen die ik aardig vind, mogen dichtbij komen. Ik heb geen 
kinderen. Wel een kat, omdat ze zo heerlijk hun eigen ding doen. Ik zit niet bij een sportclub, breiclub en 
mijn vrienden zijn op twee handen te tellen. Ik zie ze ook niet elke week. Op mijn werk ben ik nog op z’n 
‘sociaalst’. En weet je waarom? Omdat ik het stiekem toch wel leuk vind collega’s te hebben, ik mijn werk 
leuk vind EN ik er voor betaald wordt…(knipoog).                        Brenda  
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IVM, weer een succesvol jaar!  
 
Tijdens de afsluitende dag van Innovatief Vrijwilligers 
Management hebben de deelnemers weer fantastische 
projecten gepresenteerd. Erika Hokke van Hogeschool 
Utrecht is trots! Lees hier het hele artikel. 
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Wist je dat… 
 

• er in de (kern) regio Midden op 18 juni jl. het Regionaal 
Overleg Coördinatoren Vrijwilligerswerk in Losser  
heeft plaatsgevonden? 

• er in de (kern)regio Zuid op 25 juni jl. het “nieuw” 
Netwerk Midden Limburg  voor de 2e keer bijeen is 
geweest. 

• 18 juni onze samenwerking met  
AdSysCo en Pro-Feel opnieuw  
Bekrachtigd is? (zie foto) 

• wij nog geen penningmeester  
hebben gevonden, maar we wel  
binnenkort een gloednieuw  
bestuurslid mogen verwelkomen? 

• Adinda in juni getrouwd is? 

• dat het bestuur ontzettend veel  
zin heeft in het komende congres 
op 14 november? 
 

 
Vakantietijd, ook in netwerkland! 
 
AGORA Netwerken Stimuleringsbudget, is een financiële bijdrage  
voor het organiseren van een themabijeenkomst /studiedag voor je  
lokale- / regionaal netwerk dicht(bij)huis. Het is een middel om de  
verbinding te versterken. Meer weten klik hier! 
 
Wij, de netwerkers van AGORA, zijn de laatste tijd druk geweest  
met het ‘verbinden’. Tussen de werkzaamheden op de werkvloer  
door, is er ook tijd genomen om dicht(bij) huis ‘nieuwe’ bruggen  
te gaan bouwen. Er werd gezaaid en er vond kruisbestuiving plaats.  
 
Alles gaat langzamerhand  groeien nu de zomer eraan komt. Wij staan nu op de drempel van met vakantie gaan. Of de 
vakantie ontspannend is of juist stress, dat ligt aan jezelf. Het hangt af van het spanningsniveau vóór de vakantie en van hoe 
druk het vakantie programma is. Prop nu niet meer je hele agenda vol en alles nog even vlug, vlug afwerken, met in je hoofd 
over drie weken heb ik vakantie!   
Neem nu al de tijd en ruimte voor jezelf, zodat je tijdens je vakantie voldoende energie op kunt doet om na je vakantie fris en 
fruitig verder te kunnen gaan met het bouwen  aan  de ‘nieuwe’ bruggen dicht(bij) huis. Fijne vakantie! 
 

 

En wie ben jij dan? 
Een lid aan woord! Wil jij ook, mail dan! 
 

Naam:  Pieta van der Donk 
Organisatie: DrieGasthuizenGroep 
Sector: Ouderenzorg 
Functie: Coördinator   
    vrijwilligerswerk 
Contract: 33,5 uur 
 
 
Omschrijf jezelf in 3 woorden.  
Communicatief, sociaal en 
invoelend en goed in organiseren 
Waar kunnen we jou ’s nachts  

voor wakker maken? Lekker eten. Wat is er zo mooi aan 
jouw beroep? Veel contact met mensen, ervoor zorgen dat 
mensen/vrijwilligers op de goede plek in de organisatie 
terecht komen. Waar ligt je grootste uitdaging op dit 
moment? Introductie van de Popup vrijwilligers systeem 
zowel administratief gezien – automatisering maar ook 
voor de werving en selectie en ben nu bezig met de plan 
van aanpak. De opzet is om het projectmatig aan te pakken, 
klein beginnen en dan uitbouwen.  
Lees hier het hele interview! 

 

 

 

Meer info? 

g.keizer-reifers@agora-beroepsvereniging.nl 
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