

CURSUSAANBOD NAJAAR 2020
GRATIS CURSUSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS
EN VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOREN

Vrijwilligers zijn waardevol, met ons online cursusaanbod willen wij het vrijwilligerswerkveld
voorzien van kennis die de inzet verstevigd en vergroot. Hoewel wij onze cursussen gratis
aanbieden zijn er uiteraard wel kosten aan verbonden. Deze cursussen worden mogelijk
gemaakt door Gemeente Schiedam en Gemeente Vlaardingen.

NOVEMBER & DECEMBER
COMMUNICATIE, VALT DAAR NOG
IETS IN TE LEREN?		
 10 nov		

 14.30 tot 17.00 uur

Neem je communicatie eens onder de loep
en ontdek waar jij nog iets te leren hebt!
Aan de orde komen:
 Valkuilen in de communicatie
 Wat zijn ingrediënten van een goed
gesprek?
 In kleine groepen voeren we gesprekken
met behulp van LSD
Voor wie : vrijwilligers,
vrijwilligerscoördinatoren, actieve bewoners
en initiatiefnemers

COÖRDINATORENOVERLEG
 17 nov		

 15.00 tot 16.00 uur

Kennis uitwisselen met collega
coördinatoren? Dat kan tijdens het
coördinatorenoverleg.
Tijdens deze editie praten we jullie onder
andere bij over:
 de samenwerking tussen de servicepunten
van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam;
 de ontwikkelingen in het
vrijwilligerswerkveld;
 Jaar van de Vrijwilliger 2021
Voor wie: vrijwilligerscoördinatoren

TRAINING ‘CREATIEF DENKEN’
 5 & 19 nov | 3 dec		

 10.00 tot 12.00 uur

De training helpt je aan de hand van concrete
tools creatief, innovatief en out of the box te
denken om zo echt nieuwe ideeën te
genereren.
Heb je een casus of situatie waar je tegenaan
loopt? Breng deze dan in.
Voor wie: vrijwilligerscoördinatoren,
bestuursleden, projectmedewerkers

WERVING VAN VRIJWILLIGERS,
HOE DAN?		
 16 & 23 nov		

 09.30 tot 12.00 uur

Er zijn nog genoeg mensen die best als
vrijwilliger aan de slag willen, alleen vraagt de
werving wel om een professionele aanpak.
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag
met:
 Het schrijven van een pakkende
vacaturetekst;
 Uitzetten van de vacature;
 Het verwelkomen van nieuwe vrijwilligers.
Voor wie: vrijwilligerscoördinatoren,
bestuursleden, projectmedewerkers, actieve
buurtbewoners



CURSUSAANBOD NAJAAR 2020
GRATIS CURSUSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS
EN VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOREN

NOVEMBER & DECEMBER
VAN IDEE TOT FINANCIERING
 17 nov | 1 & 15 dec

 19.30 tot 21.30 uur

Drie bijeenkomsten waar je meer leert over
het op papier zetten van je plan en de
verschillende mogelijkheden om geld te
werven voor je project. Deze bijeenkomsten
zijn ook los van elkaar te volgen.
Bijeenkomst 1 staat in het teken van het
helder op papier zetten van je
plan .
Bijeenkomst 2 gaat over het maken van
een begroting, een dekkingsplan en de
verschillende financieringsmogelijkheden.
Bijeenkomst 3 gaat over crowdfunding en
campagne voeren.
Voor wie: vrijwilligerscoördinatoren,
bestuursleden, projectmedewerkers, actieve
buurtbewoners

GRENZEN VERKENNEN VAN
INFORMELE ZORG
 17 nov		

 10.00 tot 11.30 uur

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers
wel en niet doen in de zorgverlening? Waar
liggen ‘grijze’ gebieden? En hoe ga je daar
als organisatie of als vrijwilligerscoördinator
mee om?
Deze online bijeenkomst is een Kickoff van
het thema ‘Grenzen in de informele zorg’.
Dit thema loopt in de vorm van een serie
bijeenkomsten door tot in 2021 met als doel
kennis te delen en te kijken naar hoe we het
samenspel tussen formele en informele zorg
verder kunnen verbeteren Wat is er nodig?
Waar liggen behoeften? En hoe borgen we de
uitkomsten?

VRIJWILLIGERSWERK IETS VOOR JOU?
 23 nov		

 10.00 tot 11.15 uur

Ontdek de veelzijdigheid van vrijwilligerswerk
en de voordelen om als vrijwilliger aan de
slag te gaan.
Voor wie: mensen die op zoek zijn naar (nog
meer) vrijwilligerswerk

 Voor meer informatie of om je in te schrijven kijk dan op:
www.klikvrijwilligers.nl

