
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

SEPTEMBER

14.00–17.00 UUR  4 + 11 + 18 SEP
Vrijwilligerswerk, iets voor u?

19.00–22.00 UUR 4 + 11 + 18 SEP
Coachend vrijwilligerswerk 

19.00–22.00 UUR 5 + 12 + 19 SEP 
Ondersteunend vrijwilligerswerk

14.00–16.00 UUR 
Moreel beraad  
ism Markant

19.00-22.00 UUR
Omgaan met weerstand voor coachende 
vrijwilligers 
ism De Regenboog Groep | Informele Zorg

19.00–22.00 UUR 12 + 19 SEP + 3 OKT
Geweldloze communicatie, niveau 1

15.00–18.30 UUR 
Vrijwilligersacademie Festival

19.00–22.00 UUR  17 + 24 SEP
Ken uw talent

19.00–22.00 UUR 17 + 24 SEP + 1 OKT
Ondersteunend vrijwilligerswerk

13.00–17.00 UUR 
Binden en boeien van vrijwilligers

14.00–17.00 UUR 19 + 26 SEP + 3 OKT
Zet uw ervaring in!
ism Team ED

19.00–22.00 UUR 20 + 27 SEP + 4 OKT
Coachend vrijwilligerswerk

09.30–17.00 UUR 
Omgaan met verbale agressie, niveau 1

09.30–12.30 UUR 
Train de trainer: een workshop leiden

09.00–13.00 UUR 
Wegwijs in schuldhulp Noord

14.00–15.00 UUR 
Ervaringsdeskundigheid; iets voor u?
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VA Festival
De Vrijwilligersacademie presenteert in 
2018 ter ere van haar 10-jarig bestaan het 
VA Festival! Om te ervaren wat leren bij de 
Vrijwilligersacademie is, organiseren we  
voor begeleiders van vrijwilligers een 
overzicht in 1 middag. Van oriëntatie tot 
masterclasses, van bewustwording tot 
kennis vergroten. Met allemaal één doel: 
iedereen die voor een ander zorgt toerusten 
en versterken. Een onvergetelijke dag met  
de leukste mensen en heel veel plezier.

Bij de Vrijwilligersacademie leren vrijwilligers hoe je op 
een goede manier voor een ander kunt zorgen. Leren 
doen we van binnen naar buiten. Door te reflecteren 
op eigen ervaringen, wensen en behoeften leert u  
wat belangrijk is en hoe je dat doet. 

Dat leidt tot de “9 open deuren voor vrijwilligers”: 
manieren om goed voor jezelf en de ander te 
zorgen. De belangrijkste vaardigheden om goed 
voor een ander te kunnen zorgen lijken open 
deuren, maar zijn de essentie van goed met elkaar 
omgaan. Bewust zijn van de rol en grenzen van 
vrijwilligerswerk, en de vaardigheden om op een 
open, niet veroordelende manier met elkaar om 
te gaan. Dat is het belangrijkste dat men kan 
leren bij de Vrijwilligersacademie. De vorm kan 
verschillen: we leren met verschillende groepen 
in trainingsbijeenkomsten maar ook online met 
reflectie oefeningen.

Dit jaar een festival
Om begeleiders van vrijwilligers te laten ervaren wat 
we leren bij de Vrijwilligersacademie is, organiseren 
we een vrolijke proeverij. De thema’s zijn mensen en 
motivatie, zorgen voor de ander, zorgen voor jezelf, 
contact en communicatie.

Op 13 september kunt u kennis maken met wat u 
hierover bij de Vrijwilligersacademie leert. Met een 
masterclass op het belang van onzeker weten bij 
dementie. 

Kom erbij en ervaar het zelf, hoe vrijwilligers  
worden versterkt in het zorgen voor de ander.  
Laat u verrassen door bijzondere ontmoetingen  
en gesprekken over het zorgen voor elkaar.

Broedplaats  
voor vrijwilligers
In de Vrijwilligersacademie komen alle lijnen samen 
en vinden formele en informele zorgverleners elkaar. 
Samenwerken is de kunst en bij de academie krijgt 
iedereen een stem. Door vanuit de verschillende 
perspectieven (beroepskrachten, coördinatoren en 
vrijwilligers) met elkaar in gesprek te gaan verdiepen  
we de kennis. 

De Vrijwilligersacademie is daarmee de enige 
broedplaats voor het versterken van informele zorg  
in Amsterdam. 

Meer weten? We hebben er een filmpje over gemaakt:  
vrijwilligersacademie.net

Donderdag  
13 september 
15:00 – 18:30 uur

Ervaring telt in  
de trainingen van de 
Vrijwilligersacademie. 
“

Ons trainingsaanbod wordt doorlopend 
uitgebreid. Kijk voor het actuele aanbod  
op vrijwilligersacademie.net 

ST
AR

TD
AT

A



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 voorlichtingsbijeenkomsten en work-
shops. 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 uw buurt
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kennismarkt
amsterdam oost

kennismarkt
amsterdam centrum

kennismarkt
amsterdam zuid
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amsterdam nieuw-west
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OKTOBER

19.00–22.00 UUR  
NIEUW Eenzaamheid
ism De Regenboog Groep | Informele Zorg

19.00–22.00 UUR 3 + 10 OKT
Nee leren zeggen

19.00–22.00 UUR  
Werkvormen voor vrijwillige coaches
ism De Regenboog Groep | Informele Zorg

14.00–17.00 UUR 10 OKT + 7 + 21 NOV
BE-learning ervaringsdeskundigheid

19.00–22.00 UUR 11 OKT + 8 NOV
BE-learning coachend vrijwilligerswerk

10.00–12.30 UUR  
Ondersteuning bij neerslachtigheid en depressie
ism Markant

19.00–22.00 UUR 11 + 18 OKT + 1 NOV
De gespreksmethode van Socrates

09.30–12.30 UUR 
Intervisie geven

19.00–22.00 UUR 16 OKT + 13 NOV
BE-learning coachend vrijwilligerswerk

09.30–12.30 UUR  
Train de trainer: begeleiden van werkvormen

19.00–22.00 UUR 23 + 30 OKT + 6 NOV 
Supportive volunteering (English spoken)

19.00–22.00 UUR 24 + 31 OKT
Oplossingsgericht werken

09.30–17.00 UUR 
Omgaan met verbale agressie, niveau 1

19.00–22.00 UUR 
Psychiatrie en contact

09.00–12.30 UUR 
Communiceren met lichaamstaal

10.00–13.00 UUR 
Alliantievorming Vrijwilligersacademie

19.00–22.00 UUR 31 OKT + 7 + 14 NOV
Werken met groepen

09.30–12.30 UUR 31 OKT + 14 NOV
Coachend begeleiden van vrijwilligers
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De basistrainingen Coachend vrijwilligerswerk  
en Ondersteunend vrijwilligerswerk starten gemiddeld 
twee keer per maand. Kijk op vrijwilligersacademie.net  
voor alle startdata. ST
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KENNISMARKT ZUID

KENNISMARKT CENTRUM

DO 11 OKT 15.30-18.00 UUR
Masterclass over palliatieve zorg
In deze masterclass geven we aandacht aan wat er in 
Amsterdam gedaan wordt met vrijwilligers of buddy’s in de 
palliatieve zorg, zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Master José van Nus-Stad vertelt over de waarde van buddy’s 
in de palliatieve zorg thuis en de samenwerking met de formele 
zorg. Onder leiding van Niels Krummacher onderzoeken we 
wat haar onderzoek betekent voor beleid, beroepskrachten, 
vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten.
ism Kuria

Masterclasses
De masterclasses zijn geen colleges, maar 
vraaggesprekken met deskundige en inspirerende 
gasten. Betrokkenen uit het veld kunnen vanuit 
hun alledaagse ervaring kritische vragen stellen. 
Samen onderzoeken we hoe we de informele zorg 
vorm willen geven.

14.00–17.00 UUR 4 + 11 + 18 SEP
Vrijwilligerswerk, iets voor u? 

19.00–20.30 UUR      IEDERE WOENSDAG 
NIEUW Ondersteuning bij 
verslavingsproblematiek 

09.30–16.30 UUR 
Omgaan met verbale agressie, 
niveau 1 

13.00–17.00 UUR 
Wegwijs in schuldhulp

14.00–17.00 UUR  5 + 12 + 19 OKT
Ondersteunend vrijwilligerswerk

Aan u de keuze
De actuele keuzevakken verschillen per jaar 
en sluiten aan bij dagelijkse praktijk. Ze zijn 
toegankelijk voor iedereen, ook als u geen 
basismodule heeft gevolgd. De komende 
2 maanden hebben we een aantal nieuwe 
keuzevakken voor u geprogrammeerd: 

Ondersteuning bij 
verslavingsproblematiek
Voor iedereen die in zijn of haar omgeving te maken heeft met 
iemand met een verslavingsproblematiek. Doel is om samen meer 
inzicht te krijgen in hoe een verslaving werkt en wat de effecten 
daarvan zijn op het hele bestaan. In een veilige omgeving en met 
gelijkgestemden kijken we ook hoe je het beste met een dierbare 
verslaafde om kunt gaan. 

Na deelname aan de bijeenkomsten kunt 
u gebruik maken van ons tijdelijke aanbod 
van een gratis persoonlijke coaching sessie. 
Geldig tot en met maart 2019. 

DI 11 SEP 19.00–22.00 UUR
Omgaan met weerstand 
voor coachende 
vrijwilligers

U leert efficiënt en effectief 
om te gaan met weerstand 
die u ervaart tijdens uw werk 
als coachende vrijwilliger. 
ism De Regenboog Groep | 
Informele Zorg

DI 2 OKT 19.00–22.00 UUR
Eenzaamheid

U leert eenzaamheid te 
herkennen, erkennen, ernaar 
te luisteren en bespreekbaar 
te maken. 
ism De Regenboog Groep | 
Informele Zorg

Nieuwe trainingen
De Vrijwilligersacademie ontwikkelt continue haar 
aanbod en speelt daarmee in op de actualiteit. 
In oktober is een aantal nieuwe trainingen 
geprogrammeerd. Wees er snel bij, want vol = vol. 

ZA 13 OKT 10.00–17.00 UUR
Coachend vrijwilligerswerk, 
verkort
Een aangepaste training speciaal voor 
vrijwilligers die ervaring hebben met 
coaching. 

DI 9 OKT 19.00–22.00 UUR
Psychiatry and contact (English 
spoken) 
Can knowledge of psychiatry help in 
contact with others? Things you should 
know in order to make good contact with 
the person you are supporting. 

WO 3 OKT 9.30–12.30 UUR
Train de trainer: de trainer als 
persoon
In deze training kijken we naar onszelf: wie 
ben ik als trainer, wat zijn mijn ambities en 
kwaliteiten? 

Andrea Vogelsanger 

Herman Pasveer

Fiet Meijer

ELKE WOENSDAG 19.00-20.30 UUR

Elmi Minoek begeleidt als gediplomeerd coach  
en ervaringsdeskundige de groep
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19.00–21.30 UUR 
Alzheimer trefpunt Amsterdam Centrum
ism Alzheimer NL, Markant, Centram

KENNISMARKT NIEUW-WEST

D0

27
SEP

15.30–18.00 UUR
Masterclass Eenzaamheid en jongeren
met master Mieke Maes uit Leuven

kennismarkt
amsterdam zuid

KENNISMARKT OOST

MA

17
SEP

09.00–13.00 UUR
Wegwijs in schuldhulpvrijwilligersacademie.net


