Nieuwsbrief December 2015
Postbus 13 | 4100AA Culemborg | 0649925062 | info@agora-beroepsvereniging.nl

Beste leden van AGORA,
Hierbij sturen we je de AGORA Nieuwsbrief van december. Voor 2016 hebben we weer een
mooi programma op de agenda staan en daarover lees je meer in deze laatste nieuwsbrief
van 2015. Namens alle leden van het bestuur wensen we jullie allemaal veel succes met de
eindejaar activiteiten en alvast hele fijne feestdagen en een goed begin van 2016 toe.

Corry Baarsma, tijdelijk voorzitter
Enquête over het beroep ‘de coördinator vrijwilligerswerk’
Om actuele gegevens te verzamelen over hoe het beroep van de coördinator
vrijwilligerswerk er anno 2016 uitziet, heeft AGORA in samenwerking met de Erasmus
Universiteit Rotterdam o.l.v. Prof Dr. Lucas Meijs een enquête ontwikkeld. Een enquête,
waarmee we met de uitkomsten ervan een gezicht hopen te geven aan de vereniging van
specialisten die zich bezig houden met het coördineren van het vrijwilligerswerk. AGORA
vraagt dringend jouw medewerking en hulp om onze enquête, in te vullen. De invultijd
bedraagt ongeveer 20-25 minuten. De enquête wordt in de week van 11 januari aan jullie
gemaild.
Door jouw input kunnen we je in de toekomst beter en efficiënter toerusten/ adviseren/
informeren en faciliteren om jouw functie uit te voeren. Tevens kunnen we zichtbaar
maken voor beleidsmakers en beslissers hoe je werkzaamheden er uitzien en welke
sleutelpositie je vaak inneemt als het gaat over ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk
in jouw organisatie.
Als je voor 29 januari de enquête hebt ingevuld en geretourneerd, dan ontvang je een
attentie van AGORA. Tevens verloten wij onder de inzenders 5 toegangskaarten voor het
congres van 15 maart 2016 waar de uitslag van de enquête bekend gemaakt zal worden.
Deze gegevens zullen verwerkt worden door de Erasmus Universiteit. In de tweede week
van januari sturen we de enquête, digitaal, naar onze leden. We willen je vriendelijk doch
met klem verzoeken aan deze enquête medewerking te verlenen. Voor ons beroep is dit
van groot belang.

Samenwerkingsbijeenkomst met de leden van AGORA:
Het bestuur van AGORA is bezig om opnieuw een koers te bepalen die past bij de huidige
ontwikkelingen in de maatschappij. Uitgaande van de vraag: hoe kunnen we onze leden
het beste ondersteunen en toerusten in het veelzijdige vak van coördinator
vrijwilligerswerk. Daarbij is jouw input, als lid, hard nodig! Dinsdag 3 november jl. schoven
3 leden aan bij het bestuur om van gedachten te wisselen en actief mee te denken over
praktische ondersteuning voor het bestuur. Dit was een inspirerende en nuttige
bijeenkomst. Daarom is besloten om op 18 januari tussen om 13.30 tot 16.00 uur
nogmaals onze leden uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan. We doen dat in de
Congres en Vergadercentrum ‘In De Driehoek’ aan het Willemplantsoen 1c, 3411LA in
Utrecht. Het bestuur nodigt je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!
Mail ons: info@agora-beroepsvereniging.nl
Meld je hiervoor aan met een klik op>> klik hier

Agenda November 2016
Congres Agora: 15 maart 2016

Zoals al eerder gemeld is ons congres verplaatst naar 15 maart 2016. Dit congres zal
in het teken staan van: Hoe gaan wij, als beroepsvereniging AGORA, in de toekomst
verder .
De uitslag van onze enquête wordt gepresenteerd en daarnaast staan er interessante
sprekers op het programma.
Ook het project ” Vrijwillig Dichtbij” staat voor deze dag op de agenda.
Het doel van dit project “Vrijwillig Dichtbij” is om de kennis en de praktijkervaring van
de coördinatoren vrijwilligerswerk inzichtelijk te maken. Dit zodat andere organisaties
hier hun voordeel mee kunnen doen, ter versterking van het vrijwilligerswerk in lokaal
verband.

Algemene Leden Vergadering: 19 april 2016
In de aanloop naar de ledenvergadering schrijven we verkiezingen uit voor de aanmelding van
nieuwe bestuursleden en voor de opvolging van afscheidnemende bestuursleden voor het
bestuur van AGORA.

Er zijn verschillende leden die aangegeven hebben “iets” te willen betekenen, daarom
alvast een aankondiging. De exacte uitwerking van de profielen leest u in de volgende
nieuwsbrief. Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Masterclass

Masterclass 2016
De voorbereidingen zijn begonnen. Vooral is het
belangrijk om deze data ook alvast te reserveren in
de agenda. Sprekers en de locatie wordt zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt
Data: Dinsdag 6 en 27 september 2016 !

Website
Professionaliteit voorop en daarom kijken we ook met kritische ogen naar onze
website. We hebben besloten om deze te vernieuwen en gebruikvriendelijker te
maken. In 2016 kunnen we met de geheel vernieuwde website veel makkelijker
informatie delen met onze leden.

Bestuursvergaderingen 2016

Tot de ALV zijn er nog 4 bestuursvergaderingen geagendeerd:
18 januari, 17 februari, 9 maart en 13 april

Nieuwe handreiking ‘Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling’
Op onze website staat een verouderde link naar de handreiking ‘Vrijwilligers tegen
ouderenmishandeling’. Deze handreiking uit 2012 is dit jaar geactualiseerd. Dit is de
link naar de nieuwe handreiking:
http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-2015

Vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren kunnen met deze handreiking
ouderenmishandeling beter signaleren en tegengaan. De informatie is bestemd voor
vrijwilligersorganisaties, zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die
ouderen helpen, zorg bieden of opvangen.
Het materiaal is ook bedoeld voor lokale besturen van vrijwilligersorganisaties,
ouderenbonden en voor managementteams die op hun locatie(s) veel vrijwilligers
mobiliseren. Het is de verantwoordelijkheid van deze besturen en MT's om
ouderenmishandeling door vrijwilligers te voorkomen. Zij moeten er ook voor zorgen
dat vrijwilligers (en professionals) weten hoe te handelen als ze ouderenmishandeling
vermoeden of willen melden.

Ingezonden brief: Aanbeveling D-Torch als vrijwilligersregistratie-en informatiesysteem.

Beste leden van AGORA,
Vóór de fusie van Atlant was de organisatie en planning van vrijwilligers erg overzichtelijk. Per
locatie kon je de persoonlijke gegevens gemakkelijk in één map bewaren. Wilde je iets
regelen, dan pakte je de telefoon met je bellijst ernaast.
Dat veranderde drastisch na de fusie. Plots waren er 9 locaties met in totaal 800 vrijwilligers.
Dat vroeg om automatisering, om een computerprogramma. En om een ander programma dan
dat van de personeelsadministratie Het programma van de personeelsadministratie biedt
hierin geen uitkomst. Omdat je bij de vrijwilligersregistratie ook veel andere zaken wilt en
moet kunnen vastleggen.
Na een landelijke zoektocht zijn we bij D-Torch uitgekomen. Speciaal voor dit doel heeft dit
bedrijf een programma ontwikkeld – Atlantis VRS genaamd. Een programma dat op
overzichtelijke wijze alle benodigde gegevens m.b.t. vrijwilligerswerk registreert. Je kunt het
op talloze manieren gebruiken. Niet alleen voor je dagelijkse planning, maar ook op
managementniveau en voor praktische informatie.
Elke individuele coördinator heeft binnen Atlantis VRS toegang tot zijn eigen locatiegegevens
en adressenlijst. Met één druk op de knop kun je een mailtje sturen naar een specifieke groep
vrijwilligers; de beschikbare chauffeurs bijvoorbeeld.
Op managementniveau kun je gegevens analyseren om er concreet iets mee te doen. Daar
komt bij, dat Atlantis VRS na aanschaf geen verborgen kosten heeft. Eenmaal per jaar betaal
je onderhoud waarvoor diverse updates worden verzorgd.
Minstens zo belangrijk is dat je met het programma óók persoonlijke aandacht kunt geven.
Een kaartje sturen op een verjaardag of jubileum bijvoorbeeld. Dit is een mooi voorbeeld, van
hoe automatisering een extra bijdrage levert aan het optimaal kunnen inzetten van de
vrijwilligers met behoud van de persoonlijke band.
Rianne Burgers |Coördinator Vrijwilligerswerk | Atlant Zorggroep.

Vraag aan onze leden:
Misschien heb jij ook een goedwerkend registratie- en informatie systeem voor je vrijwilligers,
deel dit dan s.v.p. met de leden van AGORA

Oproep van omroep Human:
Omroep Human heeft aan de zendermanager van NPO2 een programmareeks
voorgesteld waarin voorafgaand aan de verkiezingen in het voorjaar van. Aan de hand
van bestaande projecten wil Human onderzoeken hoe het ‘de participerende burger’ is
vergaan. Denk daarbij aan projecten als de Buurtbus in Bergen, de Ouderenzorg in
Austerlitz, de Dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht, de Meent in Rotterdam-Zuid, het
Tussenhuis in Groningen.

Omroep Human doet dat graag in samenhang met jullie expertise. De genoemde
voorbeelden zijn een willekeurige greep als de huidige projecten. Van NPO2 kreeg
Human vorige week groen licht om de serie verder te ontwikkelen. Eind januari
moeten zij op papier daarvoor een plan indienen.
Welke initiatieven verdienen het volgens jou, om nader te bekeken te worden?
Ze horen/lezen het graag.
De criteria kun je aanvragen via josephine.krikke@human.nl.
Omroep Human nodigt jou uit om je idee(en) zo spoedig mogelijk met een uiterste
datum van 31 december 2015, te mailen naar josephine.krikke@human.nl.

