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Twintig twintig 

 

 
 

Het is altijd weer wennen. Na de drukke decembermaand en vele pepernoten, kerstkransjes en 

oliebollen verder, vallen we toch vaak een beetje in een gat. De versiering gaat de deur uit en het 

lijkt alsof we ons huis opnieuw moeten ontdekken. Tijd om je voor te bereiden op een nieuw jaar! 

Twintig twintig. Het bekt wel lekker! Wat gaat het jaar ons brengen? In je privé leven, in je werk, 

binnen jouw beroepsvereniging. In een nieuw jaar kan er veel gebeuren. We kunnen bijzondere 

doelen bereiken, nieuwe wegen ontdekken, andere mensen leren kennen, goede voornemens 

maken. Nadenken over wat in het vervolg misschien anders kan. Voor AGORA geldt in elk geval, dat 

de definitieve resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar de rol en positie van 

de coördinator vrijwillige inzet bekend zullen gaan worden. Deze vormen ongetwijfeld een mooi 

uitgangspunt voor de komende jaren. Immers, regeren is vooruitzien. Oftewel we nemen voor de 

toekomst van AGORA verwachtingen en voorspellingen, trends en ontwikkelingen mee.  

 

Vlak voor de kerstvakantie is er, onder andere samen met Movisie en Hogeschool Utrecht, een 

bijeenkomst geweest over hoe we de uitkomsten van genoemd onderzoek zouden kunnen 

presenteren aan de buitenwereld. Want, naast dat wij als coördinatoren uit het onderzoek de 

bevestiging (hoera!) kunnen halen dat we inderdaad heel veel ballen in de lucht houden, is het heel 

belangrijk om het werken met vrijwilligers te normaliseren in de organisatie.  

 

We zouden ook kunnen inzetten op maatschappelijke discussie. Inclusie en participatie zijn 

maatschappelijke thema’s die gedijen bij het bestaan van vrijwillige inzet en daarmee het bestaan 

van de coördinator. We weten al dat lokaal netwerken steeds belangrijker wordt. Het 

managementniveau zal er bij gehaald moeten worden. Daarbij: als de plannen doorgaan, wordt 

2021 het nationale jaar vrijwillige inzet. We kunnen onderwerpen aan elkaar koppelen en er voor 

zowel de coördinator als de vrijwilliger, profijt van te hebben.  

 

Ik vind het allemaal best spannend en boeiend! Kortom: 2020 wordt vast een enerverend AGORA-

jaar. En, omdat AGORA bestaat bij de gratie van leden, wens ik jou persoonlijk uiteraard van harte 

een goed, gezond en gelukkig 2020 toe. Om nog even terug te komen op goede voornemens/ 

nadenken wat er anders kan: wees welkom om mee te doen/ mee te praten.  
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