
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. Ben  
je vrijwilliger bij een van onze partnerorganisaties, 
dan zijn de trainingen gratis.  
 
Ons trainingsaanbod wordt doorlopend 
uitgebreid. Kijk daarom voor het complete 
aanbod op vrijwilligersacademie.net 

Vrijwilligersacademie  
Amsterdam
Keizersgracht 334 
1016 EZ Amsterdam
T: (020) 320 55 79
info@vrijwilligersacademie.net

vrijwilligersacademie-amsterdam
@VWAcademie
vrijwilligersacademie
vrijwilligersacademie amsterdam
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JULI, AUGUSTUS & SEPTEMBER

15.00-17.00 UUR 
ZOOM Vrijwilligerscafé over diversiteit en inclusie

15.00-17.00 UUR DO 15 + 22 JUL 
ZOOM Werken met stilte

19.00-22.00 UUR  WO 11 + 18 + 25 AUG
LIVE Basistraining voor maatjes 

19.00-22.00 UUR  DI 24 + 31 AUG + 7 SEPT
ZOOM Basistraining voor maatjes

19.00-22.00 UUR MA 30 AUG + 6 + 13 SEPT
ZOOM Supportive volunteering (English)

09.00-16.00 UUR     VR 3 SEPT T/M 17 DEC
LIVE TOED basiscursus

14.00-17.00 UUR NIEUW
ZOOM Seksuele diversiteit: in gesprek over LHBTIQ+
i.s.m. Markant

14.00-17.00 UUR WO 15 + 22 + 29 SEPT
LIVE Basistraining voor maatjes

19.00-22.00 UUR 
LIVE Psychiatrie: psychose

15.00-17.00 UUR DO 16 + 30 SEPT + 7 + 14 OKT
LIVE Praktische filosofie: de grote vragen

19.00-22.00 UUR 
LIVE Werkvormen voor coaches
i.s.m. De Regenboog Groep

15.00-16.00/15.00-17.00 UUR DI 21 + 28 SEPT
LIVE Licht verstandelijke Beperking (LVB)
i.s.m. Markant

19.00-22.00 UUR WO 22 + 29 SEPT
LIVE Ken je talent
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Je ziet hieronder een selectie van trainingen die wij het 
tweede deel van 2021 organiseren. Wekelijks starten er 
meerdere basistrainingen, zowel in Zoom als live. Kijk op 
vrijwilligersacademie.net voor alle actuele trainingen en startdata. 

Programma
juli t/m december 2021

vrijwilligersacademie
amsterdam 
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19.00-22.00 UUR 
LIVE Motiveren in contact

19.00-22.00 UUR DI 28 SEPT + 5 + 12 OKT
ZOOM Geweldloze communicatie, deel 1

19.00-21.00 UUR DO 30 SEPT + 7 OKT
LIVE Feedback geven

DO

16
SEPT

Welkom!

Opening academisch jaar

Ontwikkel jezelf in een leerlijn

We presenteren het programma voor de tweede helft van 
2021! Een rijk programma, met oude bekenden èn nieuwe 
trainingen, leerlijnen, masterclasses en colleges, een nieuwe 
reeks en prachtige Vrijwilligerscafés. Je vindt hier een
selectie van de trainingen die we dit najaar organiseren.
Kijk op vrijwilligersacademie.net voor de complete agenda. 

Gezondheid staat voorop. Daarom organiseren we ook het 
najaarsprogramma in 3 vormen. Daardoor kunnen we snel 
schakelen tussen live of thuis, mocht het nodig zijn. Een leerlijn is een complete studieroute die je zelf samenstelt 

en die bestaat uit training èn praktijkervaring. Daarnaast zijn 
er intervisiebijeenkomsten en werk je aan je portfolio.
Voor iedereen die wil investeren in zichzelf en in meer
deskundigheid. Een leerlijn is zowel individueel te
doorlopen als in groepsvorm.  

LIVE
Je volgt de training live bij ons op de academie. We volgen hierbij 
de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat de groepen niet groter zijn dan 7 cursisten. En we hebben het 
gebouw anders ingericht zodat we anderhalve meter afstand van 
elkaar kunnen houden.

ZOOM
Je kunt een training ook helemaal online volgen. De locatie 
voor deze bijeenkomsten is dan online in video conferentie 
systeem Zoom, met een van onze trainers en medecursisten op 
afgesproken tijden. Voorafgaand aan de training ontvang je via 
e-mail instructies hoe je Zoom kunt installeren op je computer, 
laptop, telefoon of tablet.

Leerlijn Informele Zorg
Je kiest 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. Op basis van het competentieprofiel 
maatje, werk je met je portfolio aan je eigen ontwikkeling. 

Leerlijn Ervaringsdeskundigen in buurt- of wijkteams
Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) heeft de 
Vrijwilligersacademie gevraagd een leerlijn te ontwikkelen voor 
ervaringsdeskundigen die deze functie willen gaan vervullen. Dat 
deden we samen met o.a. de Hogeschool van Amsterdam, COEVA 
en ervaringsdeskundige trainers. De leerlijn is een combinatie van 
groepsleren, training en praktijkervaring. Inmiddels staan we klaar 
om de volgende groep te verwelkomen!

Leerlijn Vertrouwenspersonen in Oost
Deze leerlijn leidt studenten op tot vertrouwenspersoon in de 
buurt om gezinnen te ondersteunen die te maken hebben met 
armoedeproblematiek. Vertrouwenspersonen lossen de problemen 
niet op; wel worden zij opgeleid om door te verwijzen naar de juiste 
hulpverlener. In de praktijk, met de groep, een praktijkbegeleider 
en trainers van de Vrijwilligersacademie ontwikkel je jezelf en de 
functie. 

Leerlijn Informele Zorg, route ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundigen bieden in vrijwilligerswerk een belangrijke 
meerwaarde. Dit zijn de mensen die weten waar ze het over hebben 
als ze iemand ondersteuning bieden. De Vrijwilligersacademie biedt 
mensen met ervaringskennis de kans te onderzoeken hoe zij hun 
ervaringen kunnen inzetten. 

Individuele leerlijnen

Leerlijnen in groepsverband

ONLINE
Je volgt een training met online modules met of zonder 
begeleiding van een trainer waarmee je via e-mail contact hebt. 
De trainingen onder begeleiding van een trainer starten en worden 
afgesloten met een online bijeenkomst met medecursisten.

De openheid die er is bij de training over alle 
verhalen van deelnemers. Bijzondere, mooie, 
emotionele verhalen. Hoe iedereen ergens 
gekomen is. Iedereen heeft een ervarings-
verhaal. Dat wordt meegenomen in de
cursus. Daar leer je ontzettend veel van.

Iedereen stelt zichzelf voor, er wordt een
veilige omgeving gecreëerd waardoor
iedereen eerlijk kan zijn en vertellen waar
hij of zij tegenaan loopt. Die openheid kan 
alleen gecreëerd worden door ervaren
trainers. Trainers die weten wat ze doen.
Dat is gewoon heel fijn.

Tamara, deelnemer leerlijn ervaringsdeskundigheid

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is grenzen stellen,
ook in de samenwerking met een professional.
Een professional laten weten dat wij gelijkwaardig zijn.
Ik ben blij dat er nu ruimte is voor ervaringsdeskundigen. 
Eindelijk worden we gehoord en gezien.

Sieglien, deelnemer Leerlijn Ervaringsdeskundige in buurt- of wijkteams

Heb je belangstelling? Stuur dan een mail naar
info@vrijwilligersacademie.net; we nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken. 

Alvast voor in de agenda

 do 23 september vanaf 15.00 uur  LIVE & ZOOM

https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/home
mailto:info%40vrijwilligersacademie.net?subject=
https://nl-nl.facebook.com/vrijwilligersacademieamsterdam/
https://twitter.com/vwacademie
https://www.instagram.com/vrijwilligersacademie/
https://www.youtube.com/channel/UC1Ig3KiNrby4k6V-Vl7JDlg
https://www.linkedin.com/company/vrijwilligersacademie/about/
https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/home
https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/home
mailto:info%40vrijwilligersacademie.net?subject=
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19.00-22.00 UUR MA 4 + 11 OKT 
LIVE Nee leren zeggen 
 

19.00-21.00 UUR 
LIVE Basisprincipes Aroma zorg en handmassage
i.s.m. Kuria

19.00-22.00 UUR WO 6 + 13 + 27 OKT
ZOOM De Socratische gesprekshouding
 

10.00-12.00 UUR 
LIVE Orgaan- en weefseldonatie NIEUW
i.s.m. Kuria 

20.00-21.00/19.00-22.00 UUR  WO 13 OKT + 3 NOV
ONLINE Ondersteunend vrijwilligerswerk 

19.00-22.00 UUR 
LIVE Psychiatry: psychose (English)

20.00-22.00 UUR 
ZOOM Theatercollege ‘De negen open deuren’ 
 

15.00-16.00 UUR 
LIVE Ervaringsdeskundigheid; iets voor jou?
 
 
19.00-22.00 UUR DI 26 OKT + 2 NOV
ZOOM Oplossingsgericht werken 

14.00-16.00 UUR WO 27 OKT + 3 NOV
LIVE In het hier en nu 

14.00-17.00 UUR DO 18 + 25 NOV + 2 DEC
LIVE Vrijwilligerswerk, jouw droombaan?  

19.00-22.00 UUR DI 23 + 30 NOV
LIVE Leren presenteren 

19.30-21.30 UUR 
LIVE Holistische kijk op ziekte
i.s.m. Kuria 

19.00-22.00 UUR WO 1 + 15 DEC
LIVE Geweldloze communicatie, deel 2  

14.00-17.00 UUR DI 7 + 14 DEC
LIVE Eenzaamheid 

  
20.00-22.00 UUR 
ZOOM Theatercollege ‘Opgelost!
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De keuze is reuze
Een greep uit de keuzevakken die we samen met 
partnerorganisaties dit najaar organiseren: 

DO 9 SEPT + 22 NOV    19.00-22.00 UUR

LIVE  DO 21 + 28 OKT   15.00-17.00 UUR

ZOOM  DI 12 OKT  15.00–17.00 UUR
Masterclass Bewust oordelen
We gaan in gesprek met Tanny Dobbelaar, filosoof 
en boek recensist voor Trouw. Zij las het laatste 
ongepubliceerde boek van filosoof Hannah Arendt. 
Hoe kan ”Het leven van de geest” helpen bij het 
omgaan met de vragen in een gepolariseerde 
maatschappij? Hoe kunnen we bewuster zijn van 
oordelen en de gevolgen daarvan?

ZOOM  DO 28 OKT  15.00–17.00 UUR
Hoe ver ga je voor je buren?
Documentaire vertoning van “Babies next door”, een 
verhaal over de veerkracht van een gemeenschap en 
de inzet van haar bewoners op Startblok Riekerhaven. 
We gaan daarna in gesprek met de filmmaker Bobbie 
Fay Brandsen. 

ZOOM  DI 30 NOV  15.00–17.00 UUR
Eenzaamheid
Eenzaamheid hoort bij het menselijk leven en 
heeft dus ook een existentiële dimensie, die vaak 
onderbelicht is. In deze masterclass gaan we juist 
daarover in gesprek met Marjan Slob. Hoe komen we 
in contact met ons vermogen tot eenzaamheid? 

Mooie gesprekken
Masterclasses zijn vraaggesprekken met deskundige en 
inspirerende gasten. Het doel is elkaar te inspireren en van 
elkaar te leren. Dit najaar onderzoeken we met inspirerende 
gasten onderwerpen die bijdragen aan een inclusieve stad. 

LIVE Omgaan met weerstand

LIVE Weer handig

LIVE Palliatieve sedatie en euthanasie

Een reeks voor beroepskrachten 

Zelf trainer worden?

Kan dit eigenlijk wel?

Op maat gemaakt
NIEUW
Naast de reeks voor vrijwilligers biedt de Vrijwilligersacademie 
nu ook een reeks voor beroepskrachten: een uitgebalanceer-
de serie trainingen over 5 belangrijke vaardigheden. Je kunt 
je voor de totale reeks inschrijven, maar ook voor individuele 
bijeenkomsten of later aanhaken, mits er nog plek is. 

Het begeleiden van vrijwilligers kent veel kanten: je wilt hen
inspireren en toerusten en tegelijkertijd verbinden aan
organisatie of buurt. De Vrijwilligersacademie is de komende 
maanden ook dé plek om jouw talent als trainer verder te
ontwikkelen. In 5 donderdagochtenden leer je alle ins en outs. 
De trainingen worden gegeven door verschillende trainers. 

Vroeg of laat dienen zich in ons begeleidingswerk situaties 
aan waarbij we ons dat afvragen. Naar ons gevoel worden 
er dan ethische grenzen overschreden en zijn er bepaalde 
waarden in het geding. Hoe brengen we het overschrijden 
van ethische grenzen onder woorden als we hierover in
gesprek gaan? En, wat zijn daarbij onze argumenten? 

Filosofisch gezien zitten we hier in het gebied van de ethiek. 
Welke kennis over waarden en normen reikt de filosofie ons 
aan? Onder begeleiding van Drs. Dick de Korte gaan we 
het in twee introductiecolleges hebben over ‘ethiek in het 
vrijwilligerswerk’. Welke ethische regels zijn geldig en hoe kun 
je die hanteren? Het eerste college is meer theorie en kennis. 
Het tweede college is meer een werkcollege. Hier staan 
ethische dilemma’s en het hanteren van ethische regels 
centraal. Bij elk college werken we aan een opdracht en 
gaan daarover met elkaar in gesprek. 

Ons volledige trainingsaanbod en onze jarenlange kennis en 
ervaring in het trainen van vrijwilligers en beroepskrachten
zetten we in bij het samenstellen van maatwerktrainingen.
We stellen samen op basis van (delen van) bestaande
trainingen of ontwikkelen volledig op maat gemaakte
trainingen voor vrijwilligers, begeleiders, stagiaires,
cliëntenraden of het team in jouw organisatie. We passen
oefeningen en voorbeelden aan op jouw werkpraktijk.
Voorbeelden van maatwerktrainingen die we dit najaar geven: 

DI 21 SEPT  09.00-13.00 UUR
1. Binden en boeien van vrijwilligers    LIVE

WO 13 OKT 09.00-12.00 UUR
2. Intervisie geven    LIVE

WO 3 + 10 + 17 NOV 10.00-13.00 UUR
3. Geweldloze communicatie voor coördinatoren   LIVE

VR 26 NOV + 3 DEC 09.00-12.00 UUR
4. Gesprekstechnieken voor coördinatoren    ZOOM

WO 1 + 15 DEC 09.00-12.00 UUR 
5. Coachend begeleiden van vrijwilligers     ZOOM

1.  Een workshop leiden  DO 16 SEPT 09.00-13.00 UUR

2.  Begeleiden van werkvormen  DO 7 OKT 09.00-13.00 UUR

3.  Trainer als procesbegeleider DO 28 OKT 09.00-13.00 UUR

4. Begeleiden van rollenspellen  DO 18 NOV 09.00-13.00 UUR

5. Trainer als persoon  DO 9 DEC 09.00-13.00 UUR

De-escaleren aan de telefoon

Train de trainer

Cliëntenraad training

Queer life in de ouderenzorg

Online training ondersteunend werken

Theatercollege ‘De negen open deuren’

Intervisie beroepskrachten

DI 7 SEPT   10.00-12.00 UUR NIEUW

DO 23 SEPT   19.30-21.30 UUR  NIEUW

Praktische handvatten die je als vrijwilliger helpen om 
te gaan met weerstand bij je maatje.
i.s.m. De Regenboog Groep 

Ervaringen van en tips en tricks voor mensen met 
hersenletsel. i.s.m. Markant

Wat is het verschil en kun je er als patiënt zomaar 
voor één van de twee kiezen? i.s.m. Kuria

DEEL 1   VR 3 SEPT   09.30-16.30 UUR
    VR 8 OKT   09.30-16.30 UUR 
    MA 13 DEC  09.30-16.30 UUR
DEEL 2   VR 19 NOV    09.00-13.00 UUR
    MA 6 SEPT    09.00-13.00 UUR

LIVE Omgaan met verbale agressie,
deel 1 en deel 2 (DIVERSE STARTDATA)

Training over de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je 
daarmee om kunt aan. Niveau 2 geeft een vervolg met nieuwe
methodiek en extra oefeningen. i.s.m. De Regenboog Groep

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? 
Neem dan contact op met karin@vrijwilligersacademie.net

https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/home
mailto:karin%40vrijwilligersacademie.net?subject=

