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COLUMN  
‘What’s in a name?’ 
De voorzitter aan woord 

 
Een collega van mij is zwanger. Ze weet al dat het een meisje 
wordt. Maar over de toekomstige naam van baby zwijgt ze in 
alle talen. Dat begrijp ik uiteraard. Toch is de naam 
belangrijk. Een mens moet er heel lang mee doen. De meeste 
toekomstige ouders zullen bij hun naamkeuze proberen om 
enerzijds een originele of unieke naam te geven aan hun 
geborene en anderzijds de wens hebben om het sociaal 
acceptabel te houden. Volgens mij vindt bijna niemand het 
prettig om elke keer wanneer men zich voorstelt, de ander 
verbaasd te zien opkijken. Hoe anders is dat met onze 
functietitel. Ik sta er telkens weer verbaasd over hoeveel 
benamingen er voor ons werk in omloop zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Philine van Overbeeke, junior onderzoeker Business Society 
Management Department bij de Rotterdamse School of 
Management, Erasmus Universiteit, heeft onderzoek gedaan 
naar…. Lees hier verder 

AGENDA  

24 SEP   | Intervisiebijeenkomst Utrecht/Weert 
12 NOV  | Netwerkbijeenkomst in Almelo 
14 NOV  | AGORA-Congres 30 jarig jubileum 
 
 
 
 
 
 

 
Deze keer geen persoonlijke noot van de secretaris,  
maar eenvoudigweg het goede nieuws dat je je  
vanaf nu aan kunt melden voor ons  
AGORA-jubileumcongres! Wees er snel bij. 
Klik hier voor alle informatie en aanmelding!  
 
Goed om te weten: anders dan vorige jaren,  
ontvang je direct een factuur om te kunnen  
betalen.  

AGORA-beroepsvereniging  
Postbus 13  

4100 AA Culemborg 
 
 

Secretariaat:  
info@agora-beroepsvereniging.nl se
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Aan de tafel met NOV, Movisie 
en VWS!  
 
Marian Zweers (vrijwilligers coördinator bij St. De 
Waalboog in Nijmegen) vertelt: 
Net als 12 anderen heb ik enthousiast gereageerd op de 
oproep om vanuit AGORA aan te sluiten bij het gesprek 
met NOV, Movisie en VWS op 14 augustus.  
Wat een fantastische kans om over het stimuleren van 
vrijwilligerswerk binnen de verpleeghuissector mee te 
praten en tevens  
De functie van  
coördinator  
vrijwilligerswerk  
in de picture te  
zetten!  
Mede door een  
goede  
voorbereiding  
en voorbespreking  
met voorzitter  
Annemieke hebben we het gevoel dat we er toe doen als 
beroepsgroep en serieus genomen worden!  
Lees hier het hele verslag! 

 
 
 

 

Verbinding geeft 
Kracht 

 

  
 

                  
 

https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Nieuwsbrieven_2019/column_voorzitter_sep2019.pdf
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/congres-2019/over-het-congres
mailto:info@agora-beroepsvereniging.nl
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/images/Nieuwsbrieven_2019/Aan_de_tafel_met.pdf
https://www.agora-beroepsvereniging.nl/congres-2019/over-het-congres


 

 

 

 

Geweldig: AGORA is een bestuurslid rijker! Elly stelt zich voor! 
 

Sinds deze zomer is ons bestuur uitgebreid met een nieuw bestuurslid: Elly Leferink! 
Wij zijn ontzettend blij met leden die zich inzetten voor onze vereniging. Niet alleen als bestuurslid , 
maar ook als iemand ‘hart’ heeft voor het beroep en meedenkt en meedoet met ons! Wij zijn in ieder 
geval heel blij met Elly. Ze is deskundig, heeft veel ervaring en is bij ons meteen in het diepe 
gesprongen! Zij stelt zich aan jullie voor!  

 
Ik ben Elly Leferink coördinator vrijwilligers in ZGT (Ziekenhuisgroep Twente), een ziekenhuis in het 
oosten van het land met twee locaties Hengelo en Almelo. Sinds de zomer draai ik met veel plezier mee 
het bestuur van AGORA en hou me bezig, samen met Gepke en Anja, met de organisatie van het 
Congres op 14 november. Coördinator vrijwilligers is een prachtig beroep en biedt veel kansen en 
mogelijkheden om te inspireren en veranderingen in organisaties tot stand te brengen. Daar wil ik 
graag mijn steentje aan bijdragen. Voor mij is dit een mooie uitdaging die mij kansen biedt om mezelf 
verder te ontwikkelen en me te verdiepen in het vrijwilligerslandschap op landelijk niveau. Nog nooit is  
vrijwilligerswerk zo’n hot item geweest en zo in de aandacht, verdere professionalisering van ons  

beroep is van groot belang en daar kan AGORA een uitstekende rol in spelen. 
 
Binnen het ZGT val ik onder het stafbureau Raad van Bestuur en maak deel uit van het team gastvrijheid. Het leuke van ons vak vind ik dat 
je op diverse niveaus met zoveel verschillende mensen en achtergronden te maken hebt, dat maakt dat elke dag weer anders is. Daarnaast 
ben ik lid van de commissie Ethiek, waardoor ik vanuit een hele andere hoek in verbinding ben met collega’s binnen het ziekenhuis. 
Externe contacten vindt ik belangrijk, ze verbreden je blik, zo ben ik lid van het Vrijwilligers Platform Zorg en Welzijn Hengelo waar we 
momenteel actief bezig zijn om verbinding te zoeken met de gemeente en organisaties die ook veel met vrijwilligers werken. 
Ik ben een netwerker, een verbinder, matchmaker in vrijwilligers en denk graag in mogelijkheden. Vrijwilligers ter ondersteuning aan de 
professional waardoor we onze dienstverlening en zorgprocessen kunnen optimaliseren. De juiste vrijwilliger op de juiste plek vind ik 
belangrijk, nog mooier om een vrijwilliger in zijn kracht te zetten en te zien groeien en bloeien! Mijn motto is: Vrijwilligerswerk doe je met 
plezier! 
Nog even privé, ik ben getrouwd met Han, samen hebben we twee dochters en zijn we trotse opa en oma van Lewis & Lola. Ik hou van 
reizen, wandelen en fietsen en doe graag leuke dingen met vriendinnen. 
Heb je een vraag of een mooi idee? Bel of mail me: elly.leferink-jager@agora-beroepsvereniging.nl  of 06-13137256 
Leuk jullie te ontmoeten op 14 november! 

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

Naam:  Nancy van Driel 
Organisatie: Stichting Yulius 
Sector: GGZ 
Functie: coördinator vrijwilligerswerk en inzet eigen ervaring 
Aantal uren: 28 

 
Omschrijf jezelf in 3 woorden. Ik ben een aanjager, alert en maatschappelijk betrokken. Waar 
kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? Taart! Wat is er zo mooi aan jouw beroep? Ik kan op 
vele gebieden input leveren, ik mag mij met vele onderwerpen binnen de GGZ en welzijn bemoeien en 
tegelijkertijd een aandeel leveren in het inzetten van vrijwilligers en ervaringswerkers. Waar ligt je 
grootste uitdaging op dit moment? Het verbinden van de juiste mensen en zorg dragen dat er een 

visie en missie ontwikkelt wordt op het inzetten van vrijwilligers en mensen met eigen ervaring binnen de GGZ.  
Lees hier het hele interview! 
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