
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

NOVEMBER
19.00–22.00 UUR 
Verslaving en gedrag in een-op-een contact
i.s.m. De Regenboog Groep | Informele Zorg

15.30–17.30 UUR 
Masterclass over de waarde van buddy’s bij 
palliatieve zorg i.s.m. Kuria

09.00–13.00 UUR
Wegwijs in schuldhulp Noord
i.s.m. Doras 

20.00–22.00 UUR
Theatercollege ‘De negen open deuren’
door Jaap Vriend in het Torpedo Theater

19.00–22.00 UUR 7 + 14 + 21 NOV
Geweldloze communicatie, niveau 1

19.00–22.00 UUR 8 + 15 + 22 NOV
Zet uw ervaring in!
i.s.m. Team ED

19.00–21.30 UUR
NIEUW De spiegel van agressie  
i.s.m. Hulplijn Amsterdam

14.00–17.00 UUR 14 + 21 + 28 NOV
Ondersteunend vrijwilligerswerk

19.00–22.00 UUR 15 + 22 + 29 NOV
Coachend vrijwilligerswerk

09.30–12.30 UUR
Voor beroepskrachten: trainer als 
procesbegeleider

19.00–22.00  UUR
Omgaan met weerstand

09.30–13.00 UUR 
Wegwijs in schuldhulp Centrum

13.30–16.30 UUR 20 + 27 NOV + 4 + 11 DEC
Vrijwilligerswerk, uw droombaan? 

10.00–14.00 UUR
Wegwijs in schuldhulp Zuidoost

14.00–17.00 UUR 26 NOV + 3 DEC
Gesprekstechnieken voor coördinatoren

19.00–22.00 UUR 27 NOV + 4 + 11 DEC
Ondersteunend vrijwilligerswerk

19.00–22.00 UUR
Dialoog op voeten

19.00–22.00 UUR 29 NOV + 6 + 13 DEC 
Non-violent communication, level 1  
English spoken
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DO 1 NOV 15.30–17.30 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. I.s.m. 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.

Sprankelend  
Vrijwilligersacademie 
Festival
Tijdens het Vrijwilligersacademie Festival op  
13 september konden begeleiders van vrijwilligers 
zelf ervaren wat leren bij de Vrijwilligersacademie 
inhoudt.

In een wervelende middag met vele workshops, een 
masterclass, het theatercollege en de tango werd 
duidelijk hoe vrijwilligers vaardigheden leren om goed 
voor een ander te kunnen zorgen. Het festival was extra 
feestelijk omdat de Vrijwilligersacademie tegelijkertijd 
haar 10-jarig bestaan vierde! Praktijkopleiding: 

Leerlijn Informele Zorg
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, onder- 
steunend 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.

Vraag een oriënterend gesprek aan met een van onze
studiebegeleiders via info@vrijwilligersacademie.net. 

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

PRAKTIJKOPLEIDING: LEERLIJN INFORMELE ZORG

Tijdens het Vrijwilligersacademie Festival ontvingen maar liefst 8 
leerlijners hun certificaat. De afstudeerhoeden konden de lucht in!
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Nog in oktober
Alles is communicatie. Deze vervolgtraining met 
een expert in non-verbale communicatie (een 
paard!) mag u niet missen. 

DI 30 OKT 09.00–12.30 UUR
Communiceren met lichaamstaal
Ervaar de kracht van lichaamstaal door in 
‘gesprek’ te gaan met een paard. Paarden 
zijn kuddedieren en experts in non-verbale 
communicatie. Ze houden je liefdevol een 
(levensgrote!) spiegel voor.
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10.00–17.00 UUR  
NIEUW Coachend vrijwilligerswerk, verkort   
 
19.00–22.00 UUR 3 + 10 + 17 DEC 
Coachend vrijwilligerswerk

19.00–22.00 UUR  3 + 10 + 17 DEC
Ondersteunend vrijwilligerswerk

19.00–22.00 UUR 6 + 13 DEC
Leren presenteren

SPECIAL Dag van de vrijwilliger
Theatercollege ‘De negen open deuren’ 
meer informatie op vrijwilligersacademie.net

19.00–22.00 UUR 12 + 19 DEC
Geweldloze communicatie, niveau 2

09.30–12.30 UUR 
Voor beroepskrachten: begeleiden  
van rollenspellen

09.30–17.00 UUR
Omgaan met verbale agressie, niveau 1
i.s.m. De Regenboog Groep | Informele Zorg
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Dag van de vrijwilliger
Tijdens de ‘Nationale Vrijwilligersdag’ op 7 
december worden vrijwilligers in het zonnetje 
gezet door ze te huldigen of te onderscheiden. 
Wilt u ook iets voor uw vrijwilligers doen? Geef 
een training bij de Vrijwilligersacademie cadeau! 

Zo geeft u uw vrijwilligers kennis en inspiratie. Dat 
kan op allerlei manieren, met een training, college of 
theatercollege.  Wij inspireren u graag. 

Meer informatie?  
Neem contact met ons op via  
info@vrijwilligeracademie.net

Mijn maatje 
zegt dat hij 
nu minder 
eenzaam is.

Uit het onderzoek ‘Effect van 
1-op-1 informele zorg’ blijkt dat 
maatjescontact helpt. Maatjes 
hebben een positief effect op de 
kwaliteit van leven. Mensen krijgen 
daardoor meer zelfvertrouwen, 
sociale vaardigheden en zijn 
minder eenzaam! 

‘Effect van 1-op-1 informele zorg’, uitgevoerd  
door de Vrijwilligersacademie in opdracht  
van De Regenboog Groep

“
Mooie trainingen
De Vrijwilligersacademie ontwikkelt continue en 
haakt graag in op de actualiteit. In november en 
december is een aantal bijzondere trainingen 
geprogrammeerd. Wees er snel bij. 

WO 7 + 14 + 21 NOV 19.00–22.00 UUR
Geweldloze communicatie,  
niveau 1 
Na afloop van deze training heeft u  
geleerd hoe u al communicerend in 
verbinding kunt blijven met uzelf en  
met uw gesprekspartner.

WO 12 + 19 DEC 19.00–22.00 UUR
Geweldloze communicatie,  
niveau 2 
De smaak te pakken? Dan gelijk door met 
het vervolg op niveau 1, waarbij u dieper 
ingaat op de materie.

DI 27 NOV 19.00–22.00 UUR
Dialoog op voeten
Leer je eigen standpunt kennen. Op een 
interactieve manier aan de slag met 
vragen uit de praktijk van uzelf en andere 
vrijwilligers.

De Vrijwilligersacademie heeft, samen 
met een aantal stadsdelen en lokale zorg- 
en welzijnsorganisaties, kennisplatforms 
opgericht. Dit noemen we kennismarkten. 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

kennismarkt
amsterdam oost

kennismarkt
amsterdam centrum

kennismarkt
amsterdam zuid

kennismarkt
amsterdam nieuw-west
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15.30–17.30 UUR 
Masterclass over de waarde van  
buddy’s bij palliatieve zorg I.s.m. Kuria  

18.30–21.30 UUR
Allerzielen in het Vondelpark

19.30–21.30 UUR
Mijn vader de Sterrenkijker

19.00-20.30 UUR
Ondersteuning bij 
verslavingsproblematiek

14.00–17.00 UUR 14 + 21 + 28 NOV
Ondersteunend vrijwilligerswerk
Kijk op vrijwilligersacademie.net voor alle startdata.  

20.00–23.00 UUR
NIEUW Vredescafé 

13.30–16.30 UUR 20 + 27 NOV + 4 + 11 DEC
Vrijwilligerswerk, uw droombaan?

15.00–18.30 UUR
Socratisch café
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Mijn vader de 
Sterrenkijker
Een poëtische voorstelling 
over het peilloze universum 
van dementie. Na afloop 
gaat Maartje Duin in 
gesprek met het publiek 
over wat er nog wél mogelijk 
is in het contact met een 
dementerende dierbare.

DO 15 NOV 20.00–23.00 UUR
NIEUW Vredescafé

Iedere derde donderdag 
van de maand is 
het Vredescafé een 
ontmoetingsplaats in 
Amsterdam Zuid voor 
iedereen die een bijdrage 
wil leveren aan vrede 
en de opbouw van de 
samenleving. 

KENNISMARKT NIEUW-WEST

13.30–17.30 UUR 
Wegwijs in schuldhulp Nieuw-West

15.00–17.30 UUR
Mijn vader de Sterrenkijker

19.30–21.30 UUR
Theatercollege ‘De negen open deuren’
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KENNISMARKT OOST

15.00–17.30 UUR 6 + 13 + 20 NOV + 4 DEC 
NIEUW Basistraining Vreedzaam

09.00–11.30 UUR 16 + 23 NOV + 7 + 14 DEC
NIEUW Cursus Heldin

16.00–18.30 UUR
Masterclass ‘Eenzaamheid’  
met Jenny Gierveld
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DO 15 NOV 20.00–23.00 UUR
NIEUW Vredescafé

Iedere derde donderdag 
van de maand is 
het Vredescafé een 
ontmoetingsplaats in 
Amsterdam Zuid voor 
iedereen die een bijdrage 
wil leveren aan vrede 
en de opbouw van de 
samenleving. 

DO 15 NOV 20.00–23.00 UUR
Vredescafé
Iedere derde donderdag 
van de maand is 
het Vredescafé een 
ontmoetingsplaats in 
Amsterdam Zuid voor 
iedereen die een bijdrage 
wil leveren aan vrede 
en de opbouw van de 
samenleving. 

DI 20 + 27 NOV + 4 + 11 DEC 
13.30–16.30 UUR

Vrijwilligerswerk, uw 
droombaan?
Ontdek uw kwaliteiten, 
talenten en mogelijkheden 
om de stap te zetten naar 
vrijwilligerswerk. Hoe kunt 
u uw ervaring omzetten 
naar het ondersteunen van 
anderen?

WO 7 NOV 19.00–20.30 UUR
Ondersteuning 
bij verslavings-
problematiek
Samen inzicht krijgen in  
hoe een verslaving werkt 
en wat de effecten daarvan 
zijn. Met gelijkgestemden 
kijken we hoe u het 
beste met een dierbare 
verslaafde om kunt gaan. 

18.00–20.30 UUR
Psychiatrie café
i.s.m. Cliëntenbelang, SCIP en De Regenboog Groep

13.30–15.00 UUR  ELKE VRIJDAG
Brein fit training

KENNISMARKT CENTRUM

VR

7
DEC

VR

30
NOV

VR

2
NOV


