
 

En wie was jij dan? Adinda Gisder-Visser! 
 

Deze keer een beetje een ‘bijzondere’ Wie WAS jij dan! 

 

 

Hoe ben je bij AGORA terechtgekomen? 

Sinds februari 2017 ben ik bestuurslid van AGORA, eerst als vice-voorzitter, maar sinds het aftreden 

van Paula afgelopen ALV als penningmeester. Ik heb AGORA leren kennen toen ik als coördinator 

van een sociaal-cultureel centrum in Utrecht, Podium Oost, werkte. Onderdeel van die functie was 

coördinator vrijwilligerswerk, het centrum draaide voor het grootste gedeelte op ruim 100 vrijwilligers. 

Ik vond dat eigenlijk het leukste aspect van mijn baan en het heeft mij ook het inzicht gegeven hoe 

belangrijk deze functie is! Toen ik het tijd vond voor een carrièrewissel wilde ik wel graag iets blijven 

doen voor de coördinator vrijwilligerswerk. Zo ben ik begonnen als bestuurslid bij AGORA. 

 

Waarom een gekke ‘Wie ben jij dan?’ 

Deze ‘Wie ben jij dan’ is tegelijk een afscheid. Voor mij komt aan deze AGORA-periode nu een eind. 

Annemieke heeft in haar column van februari al aangegeven dat er twee leden zijn die stoppen na de 

ALV van dit jaar. Een van die bestuursleden zal ik zijn. De reden is een bijzondere en mooie: ik ben 

zwanger van ons eerste kindje en ben 5 augustus uitgerekend, we verwachten dan een jongetje. Daar 

zijn mijn man en ik enorm blij mee! Maar tegelijkertijd brengt dat met zich mee dat ik naar de bevalling 

toe, en zeker na de bevalling, weinig ruimte en tijd meer over heb voor een bestuursfunctie naast een 

fulltime baan. 

De bedoeling was dat ik zou stoppen na de ALV. Op dit moment weten we niet wanneer die precies 

plaats zal vinden. Daarom moeten we een andere manier en tijdstip vinden waardoor ik binnen 

afzienbare tijd het werk kan overdragen. Daarover zullen jullie later meer horen. 

 

Hoe kijk je terug op je AGORA-tijd? 

Ik heb met veel plezier als bestuurslid van AGORA mijn verschillende bestuursfuncties vervuld. 

Binnen het bestuur heeft iedereen zijn eigen rol binnen de bestuursdynamiek en daarin vervulde ik af 

en toe de rol van Benjamin, maar kon ik ook de uitermate zakelijke vrouw zijn. Bestuursfuncties zijn 

bijzonder en waardevol om te mogen vervullen, je draagt echt iets bij aan een vereniging, je leert en 

maakt nieuwe stappen en bouwt een bijzonder band op met je medebestuurders.  

Daarnaast vind ik AGORA een hele mooie vereniging waar ik me graag voor heb ingezet. De rol die 

de vereniging vervult voor haar leden, die we ook steeds dichterbij komt op regionaal niveau vind ik 

waardevol! Een plek waar je je collega’s van een andere organisatie kunt vinden, waar je kennis en 

ervaringen kunt uitwisselen, een plein vol herkenning! Daarnaast zijn de leden van AGORA altijd 

gezellig, zijn de bijeenkomsten altijd (mid)dagen waarvan ik met energie en vol inspiratie van terug 

kom. 

 

Voor- en achternaam    

Adinda Gisder-Visser 

 

Organisatie  

Gemeente Leiden 

 

Sector    

verzorgings-verpleeghuizen 

 

Naam functie 

Projectmanager 

 

Aantal uren dat je werkt 

36 uur 



 

Als jij weggaat, wie wordt er dan penningmeester? 

Momenteel staat die vacature nog open. Heb je interesse, zoek je een bestuursfunctie? Ik kan het je 

aanraden. Het is niet moeilijk, maar wel heel belangrijk. Een vereniging kan niet zonder een 

penningmeester die bij alle plannen ook even naar het financiële plaatje kijkt en aanmaningen 

voorkomt      . Paula doet nog steeds de ledenadministratie, er komt een boekhouder ter 

ondersteuning en je hebt een super team van bestuursleden! Dus ik zou zeggen, stuur een mailtje, 

dan kan ik ook met een gerust hart bevallen straks. 

 

Omschrijf jezelf in 3 woorden 

Ik wil jullie toch ook de antwoorden op wat ‘standaard’ vragen niet onthouden, daarom: extravert, 

gedreven en spontaan. Ik vroeg het mijn man die zei: accuraat, klein en hobbykok. Het is dus maar 

aan wie je het vraagt… 

 

Waar kunnen we jou ’s nachts voor wakker maken? 

Sushi, zonder twijfel. 

 

Stel, je bent één dag minister president, wat zou je dan als eerste willen aanpakken op het 

gebied van vrijwilligerswerk / coördinatie vrijwilligerswerk in Nederland? 

Awareness dat vrijwilligers een heel belangrijke rol spelen in Nederland is er wel. Maar het besef dat 

daarbij de rol van een coördinator vrijwilligerswerk cruciaal is ontbreekt nog wel (eens). Daar zou ik op 

inzetten, omdat ik geloof dat alleen op die manier iedereen die vrijwilligerswerk kan en wil doen dat 

ook kan (blijven) doen. 

 

Wat je verder nog kwijt wilt (één zin). 

Dit is mijn (eerste) afscheid van jullie. Ik ga AGORA en jullie missen.  Maar wie weet wat de tijd ons 

brengt. Ik ben tenslotte pas 31. Ik verwacht jullie niet allemaal op kraamvisite, dat zou een beetje te 

veel zijn. Maar ik beloof een foto van de kleine man met jullie te delen als het zover is! 


