
november

14.00–17.00 UUr  3 nov + 1 + 15 DeC
BE-learning ervaringsdeskundigheid

14.00–17.00 UUr
Train de trainer 1: workshopleider

09.30–12.30 UUr
NIEUW Samenwerking 1:  
beroepskrachten, vrijwilligers en  
actieve buurtbewoners

19.00–22.00 UUr 8 + 15 nov
Psychiatrie en contact 

14.00–16.30 UUr
Ondersteuning bij neerslachtigheid  
en depressie

19.00–22.00 UUr
Verslaving en gedrag in een-op-een 
contact

14.00–17.00 UUr
NIEUW Train de trainer 2: begeleiden van 
werkvormen

19.00–22.00 UUr 14 + 21 + 28 nov
Geweldloze communicatie, niveau 1

10.00–13.00 UUr
NIEUW Positionering van de  
vrijwilliger tussen de (mantel)zorg  
en professionals

14.00–17.00 UUr 22 + 29 nov
Gesprekstechnieken voor coördinatoren

19.00–22.00 UUr
Omgaan met dilemma’s

19.00–22.00 UUr  23 + 30 nov
Leren presenteren

14.00–17.00 UUr 27 nov + 4 + 11 DeC
Zet je ervaring in! 

19.00–22.00 UUr  29 nov + 6 + 13 DeC
NIEUW Non-violent communication,  
level 1 

15.00–19.00 UUr
Masterclass kunst en psychiatrie
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Praktijkopleiding: 
Leerlijn Informele Zorg

De basistrainingen Coachend 
vrijwilligerswerk en Ondersteunend 
vrijwilligerswerk starten gemiddeld twee 
keer per maand. in november zijn er 
ook weer 2 engelstalige basistrainingen 
Supportive volunteering. Kijk op 
vrijwilligersacademie.net voor alle startdata.st
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Masterclasses
masterclasses zijn bedoeld voor mensen die 
willen meepraten en meedenken over wat 
vrijwilligerswerk betekent – voor hen persoonlijk en 
voor de samenleving. De masterclasses zijn geen 
colleges maar vraaggesprekken met deskundige 
en inspirerende gasten. Deelname is gratis. 

vrijwilligers en betrokkenen uit het veld kunnen vanuit 
hun alledaagse ervaring kritische vragen stellen. samen 
onderzoeken we hoe we de informele zorg vorm willen 
geven, hoe we met uitdagingen omgaan en hoe we de 
cliënt het beste kunnen ondersteunen. De masterclasses 
zijn inmiddels een begrip in de sector. 

15.00–19.00 UUr
Kunst en psychiatrie
met suzanne oxenaar, initiator van het vijfde 
Seizoen, organiseren we een kritische reflectie op 
de beeldvorming over mensen die last hebben van 
een psyschische klachten. een rondleiding door de 
overzichtstentoonstelling is ook mogelijk. Locatie: 
nieuw Dakota, amsterdam-noord.
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Informele zorg 
is de ultieme 
vorm van 
participatie.

Henk Dijkstra, bestuurslid 
vrijwilligersacademie, tijdens de opening  
van het academisch jaar 2017/2018.

“

Deze praktijkopleiding is voor vrijwilligers die 
verder willen leren en meer praktijkervaring 
willen opdoen. De leerlijn bestaat uit 60 uur 
training en 60 uur praktijkervaring. 

Cursisten kiezen een basisrichting (coachend, 
ondersteunend of werken met groepen) en 
een specialisatie: armoede, eenzaamheid of 
ervaringsdeskundigheid. verdieping is mogelijk op 
thema’s als psychiatrie, palliatieve zorg, dementie, 
schuldhulpverlening, verbale agressieregulatie en meer.

vrijwilligersacademie.net 

De vrijwilligersacademie heeft, samen 
met een aantal stadsdelen en lokale zorg- 
en welzijnsorganisaties, kennisplatforms 
opgericht. Dit noemen we kennismarkten. er 
zijn kennismarkten in Centrum, nieuw-west, 
oost en Zuid. in de kennismarkten delen we 
kennis met elkaar.
 
we verzorgen er voorlichtingsbijeenkomsten en 
workshops. Deze zijn vaak eenmalig en themagericht. 
ook organiseren we in de kennismarkten een aantal 
reguliere trainingen van de vrijwilligersacademie. 
Deze worden gesubsidieerd door het stadsdeel en zijn 
voor de deelnemers dus gratis.

Kennismarkten:  
de Vrijwilligersacademie  
in jouw buurt
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meer weten? 
Ga naar www.kennismarkt.amsterdam

OostOost

14.00–16.00 UUr ZUiD
Armoede bestrijden
ism Gemeente amsterdam

19.00–20.30 UUr nieUw-west
Theatercollege ‘De negen open deuren’

15.30–17.00 UUr oost
Training Basisinformatie social juridische 
dienstverlening

14.00–17.00 UUr nieUw-west 
Haal meer uit contact

13.30–17.00 UUr 14 + 21 + 28 nov | ZUiD
Op weg naar vrijwilligerswerk

13.00–17.00 UUr CentrUm
Wegwijs in schuldhulp Centrum

14.00–17.00 UUr  oost 
Workshop stem en presenteren

12.00–17.00 UUr CentrUm
Jekuntmeer-tour Centrum-West

14.00–17.00 UUr CentrUm 
Alzheimer

09.00–14.00 / 12.00–17.00 UUr ZUiD
Jekuntmeer-tour Buitenveldert

november

DeCember
een basistraining in vogelvlucht. Jaap vriend geeft  
op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar 
communiceren en welke grenzen we daarbij stellen. 

Het theatercollege is ook te boeken door organisaties 
die hun medewerkers en vrijwilligers willen trakteren 
op een leerrijke middag of avond. voor vragen en 
boekingen, kunt u contact opnemen via  
info@vrijwilligersacademie.net.

Theatercollege  
‘De negen open deuren’

6 nov KennismarKt nieuw-west

Karin Hanekroot en Henk Dijkstra  
bij de opening van het academisch jaar.

Studierichting 
basis voor 

ondersteunende 
vrijwilligers

Studierichting  
basis voor  

coachende  
vrijwilligers

Studierichting  
basis voor 

vrijwilligers die met  
groepen werken

SPECIALISATIE OP THEMA:  
armoede, eenzaamheid, ervaringsdeskundigheid

Vervolgmodules
Actuele keuzevakken

Intervisie & reflectie

een leerlijn voor ervaringsdeskundige vrijwilligers
kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 
– basistraining: oriëntatie ervaringsdeskundigheid
–  basistraining: ondersteunend, coachend of werken  

met groepen (verplicht)
– talentontwikkeling
– nee leren zeggen
– oplossingsgericht werken
– geweldloze communicatie
– inzicht in psychiatrie
– actuele keuzevakken: zoals zet je ervaring in!
vraag een oriënterend gesprek aan met een van onze
studiebegeleiders via info@vrijwilligersacademie.net. 

PRAKTIJKOPLEIDING: LEERLIJN INFORMELE ZORG
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De vrijwilligersacademie biedt een uitgebreid 
aanbod vervolgtrainingen, die voortborduren 
op de basistrainingen. De vervolgtrainingen zijn 
bedoeld om de geleerde basiscompetenties 
verder te ontwikkelen.

Verder met het vervolg

Het begeleiden van vrijwilligers is een vak, zeker 
daar waar praktijk en leren hand in hand gaan.  

Daarom zijn er workshops en trainingen voor medewerkers 
die begeleiding en intervisie verzorgen voor vrijwilligers. 
in de komende maanden hebben we een aantal 
interessante nieuwe trainingen geprogrammeerd. Kijk op 
academievoorinformelezorg.nl voor meer informatie.

09.30–12.30 UUr
NIEUW Samenwerking beroepskrachten, 
vrijwilligers en actieve buurtbewoners 
Door ontmoeting en oefeningen komen de 
voorwaarden en vaardigheden voor samenwerking 
aan de orde. Hoe inspireren en versterken we elkaar.

14.00–17.00 UUr
NIEUW Train de trainer 2: begeleiden van 
werkvormen
Hoe oefen je nieuw gedrag in rollenspellen, 
kennisoverdracht door een ‘onderwijsleergesprek’, 
een quiz en oefenen in subgroepen.

14.00–17.00 UUr 22 + 29 nov
Gesprekstechnieken voor coördinatoren
Centraal staan eigen ervaringen, kennis, 
vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit  
de praktijk. Daarnaast wordt er geoefend met lastige 
situaties.

14.00–17.00 UUr  
Train de trainer 1: workshopleider
met de basisregels voor het opzetten van een 
workshop aan de slag. aan het eind heb je je eigen 
workshop ontworpen.
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Voor begeleiders  
van vrijwilligers

23 + 30 nov 19.00–22.00
Leren presenteren
in deze training leert u hoe 
u collega vrijwilligers kunt 
werven en een inhoudelijk 
goede presentatie kunt 
geven.
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15 14 nov 19.00–22.00
Geweldloze 
communicatie
Communicatie 
is de basis van je 
vrijwilligerswerk. Door 
je hierin te ontwikkelen 
kun je beter contact 
maken. een bruikbare 
methode is Geweldloos 
communiceren. Je leert 
hoe je al communicerend 
in verbinding kunt blijven 
met jezelf èn met je 
gesprekspartner. 

andrea vogelsanger 

8 + 15 nov 19.00–22.00
Psychiatrie en contact
inzicht in psychiatrie is 
nuttig voor alle vrijwilligers 
die in contact staan met 
mensen die psychische 
problemen ervaren. U krijgt 
handvatten aangereikt  
om contact te maken en  
te houden. 

Herman Pasveer

09.30–12.30 UUr
NIEUW Coachend begeleiden van 
vrijwilligers 
ontwikkel uw coachende vaardigheden om de 
effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers  
te vergroten. 
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09.30-12.30 UUr
NIEUW Train de trainer 3: procesbegeleiding
wat kan je doen als trainer om de cursisten zo goed 
mogelijk te laten leren van het proces in de training.

09.30–12.30 UUr 1 + 8 DeC
NIEUW Coachend begeleiden  
van vrijwilligers

09.00–13.00 UUr
Wegwijs in schuldhulp Noord

09.00–13.00 UUr 
Wegwijs in schuldhulp Oost

09.00–12.30 UUr
Wegwijs in schuldhulp Nieuw-West

09.45-15.00 UUr 8 + 15 DeC
Omgaan met verbale agressie, niveau 1

09.30-12.30 UUr
NIEUW Train de trainer 3: procesbegeleiding

13.00–17.00 UUr
Wegwijs in schuldhulp Zuidoost

in je vrijwilligerswerk krijg je soms te maken met 
schuldenproblematiek. De vrijwilligersacademie  
is door de gemeente amsterdam gevraagd de 
training ‘wegwijs in schuldhulp’ in de amsterdamse 
buurten te verzorgen voor iedereen die iemand met 
schulden helpt.

Het is een verkorte basistraining, je leert over jouw  
rol èn je ontmoet de schuldhulpverlener in de buurt. 
in december is nog een aantal plaatsen beschikbaar 
in noord, oost, nieuw-west en Zuidoost.

Wat doet de  
Vrijwilligersacademie?
De vrijwilligersacademie biedt professionele 
trainingen aan amsterdamse vrijwilligers in 
zorg en welzijn. vrijwilligers en hun begeleiders 
kunnen hun vaardigheden ontwikkelen 
en hun kennis vergroten in trainingen, 
themabijeenkomsten en masterclasses. 
 
De vrijwilligersacademie werkt samen met 
organisaties in de informele zorg die werken  
met vrijwilligers. Zij zorgen bijvoorbeeld voor 
mensen met een verslaving, ziekte, handicaps, 
dementie of zijn maatje, coach of buddy. bent  
u vrijwilliger bij een van onze partnerorganisaties, 
dan zijn de trainingen voor u gratis.  
 
ons trainingsaanbod wordt doorlopend 
uitgebreid. Kijk daarom voor het complete 
aanbod op vrijwilligersacademie.net 

Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 340–342 t: (020) 320 55 79
1016 eZ amsterdam info@vrijwilligersacademie.net

vrijwilligersacademie-amsterdam
@vwacademie

vrijwilligersacademie amsterdam
vrijwilligersacademie

De vrijwilligersacademie biedt ook 
maatwerktrainingen aan organisaties. Het 
volledige trainingsaanbod en onze jarenlange 
kennis en ervaring in het trainen van vrijwilligers 
in de informele zorg zetten we in bij het 
samenstellen van uw maatwerk training(en).

Onze gecertificeerde trainers hebben veel kennis van 
theorie èn praktijk, waardoor we altijd een goede 
aansluiting kunnen maken op het werk en de casuïstiek 
van vrijwilligers, begeleiders of het team in uw organisatie. 
we passen de oefeningen en voorbeelden aan op uw 
werkpraktijk.

een aantal voorbeelden van trainingen die we  
in november en december organiseren is: 

BE-learning voor stagiaires

Binden en boeien van vrijwilligers  
in zorg en welzijn (een workshop)

Ondersteunend vrijwilligerswerk

Motiverende gespreksvoering

Geweldloze communicatie 

Heeft u interesse in een maatwerktraining voor uw 
organisatie? neem dan contact met ons op voor een 
vrijblijvend gesprek. neem contact op met  
karin@vrijwilligersacademie.net.

Maatwerk  
voor organisaties

In de schulden

vrijwilligersacademie.net 

Programma
november / december 2017


