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Wil jij samen met AGORA jouw lokale netwerk te versterken? 
 
Natuurlijk, het is fantastisch dat AGORA-beroepsvereniging bestaat, dat de coördinatoren vrijwilligerswerk 
worden ondersteund en dat er AGORA-ambassadeurs zijn voor zo’n 25 lokale netwerken. Dit succes kan 
alleen maar voortbestaand en groter worden als JIJ meedoet! Zou je graag die ambassadeurs rol willen 
vertolken met ondersteuning van mij, Gepke? Wil je groeien in je werk en als persoon? Meld je aan of 
informeer bij mij: g.keizer-reiffers@agora-beroepsvereniging.nl.  
 

 
Kracht van de verbinding 
Het begon allemaal in maart 2018 met het project ‘De kracht van de verbinding’. Leden van AGORA gaven 
aan behoefte te hebben aan een netwerk dichtbij huis. Ik, Gepke, werd vanuit het bestuur 
portefeuillehouder Netwerken. Door bruggen te bouwen en actief het contact op te zoeken, help ik leden 
met het vinden van nieuwe netwerken en bestaande netwerken te ondersteunen. Dit doe ik met leden die 
ambassadeur willen zijn. Deze ambassadeurs dragen bij aan: 

• een betere verbinding tussen de leden; 

• efficientere samenwerking dichtbij huis; 

• betere samenwerking tussen formele- en informele zorg; 

• een sterkere positie van de coördinator, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten. 
 
Een krachtig netwerk 
Een krachtig netwerk is een netwerk dat weet waar het voor staat en waar het naar toe wil; het heeft focus 
en is slagvaardig. Maar hoe dan? 

• Er is een kartrekker nodig; dit kan een natuurlijke leider zijn, maar ook een enthousiaste 
coordinator met doorzettingsvermogen. In beide gevallen moet je kunnen ‘verbinden’ en lijntjes 
kunnen leggen. Dit is de ambassadeur. 

• Samenwerken en verantwoordelijkheden verdelen: als onderdeel van een netwerk is eenieder zelf 
verantwoordelijk voor zijn bijdrage en aanwezigheid. Daar mag je elkaar ook op aanspreken. Samen 
(dus ook samen met AGORA) bereik je veel! 

• Fysieke ontmoeting: elkaar alleen digitaal vinden is niet voldoende. Je moet elkaar ontmoeten om 
echt die verbinding te kunnen maken. 

• Duidelijkheid in wat er te ‘halen’ valt. Wat levert het jou op?  

• Communicatie: hoe bepaal je je waar de focus gaat liggen, hoe informeer je elkaar en hoe haal je 
het beste uit jezelf en anderen?  

Voor dit laatste is er een mooi scholings aanbod.  
 
Verbindende Communicatie (ook als je geen ambassadeur bent!) 
Vrijwilliger zijn of jou geval coördinator vrijwilligerswerk zijn, kan alleen maar op jouw manier. Die manier is 
heel persoonlijk of 'eigenwijs'. Hoe kun je daarin het beste uit jezelf halen? Toegepaste Helderheid helpt je 
met de trainingsdag ‘Verbindende Communicatie’. Een dag om jou persoonlijk en ‘eigenwijs’ te 
ondersteunen om ook meer gezien en gehoord te worden.  
Ik ken Jeanine en Jolanda persoonlijk van Toegepaste Helderheid en heb onder andere deze trainingsdag 
gevolgd. Ik werd daar blij van, het YES gevoel!!!  Klik hier voor meer info.  
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