Workshops
voor

alle Almeerse
vrijwilligers

VRIJWILLIGERS
ACADEMIE
ALMERE

Programma september - december 2020
MENSENWERK

COÖRDINEREN

HELPEN BIJ SCHULDEN

HET NIEUWE VRIJWILLIGERS WERVEN

Informatie over schuldhulpverlening in
Almere en hoe je hulp kunt bieden.
kies: woe 7 okt, ma 9 nov 13.00 uur

Stap in de schoenen van vrijwilligers…Kijk
vanuit klant-perspectief en maak een
marketingplan.
di 6 okt 10.00 uur

EENVOUDIG COMMUNICEREN
Hoe maak je gemakkelijke (en goede) zinnen
zodat je beter begrepen wordt?
kies: woe 9 sept 19.30 , ma 14 sept 14.00 uur

EENZAAMHEID (WEBINAR)
Welk effect heeft eenzaamheid op iemand?
Wat kun je doen of beter niet doen?
ma 5 okt 15.00 uur

GELIJKE KANSEN?

FONDSWERVING VOOR JE PROJECT
Dagvullende training over verschillende
manieren van fondswerving. Ga direct aan de
slag!
zat 24 okt 10.00 uur

VEILIG
AVG - HOE STAAT HET ERMEE?

Ervaar de onzichtbare processen van
kansen(on)gelijkheid en in/uitsluiting.
do 22 okt 10.00 uur

Hoe ga je om met privacy bij het vrijwilligerswerk? Wat zegt de AVG-verordening, welke
dilemma’s kom je tegen.
woe 4 nov 19.00 uur

TAALSITUATIES

GRATIS VOG VOOR VRIJWILLIGERS

Leer als taalvrijwilliger om je Nederlandse
les praktisch en afwisselend te maken.
do 29 okt 9.30 uur

Hoe draagt een gratis VOG voor vrijwiligers bij
aan een veilige organisatie? Hoe vraag je de
VOG aan?
di 6 okt 19.30 uur

WANDELEN MET EEN ROLSTOEL
Lekker er op uit met iemand die in een rolstoel zit! Hoe duw je een rolstoel het best.
ma 9 nov 15.00 uur

GASTVRIJ WERKEN
Voor gastvrouwen/-heren en baliemedewerkers: ontvang je bezoekers gastvrij.
woe 18 nov 19.00 uur

DEMENTIE
Wat is dementie en hoe benader je iemand
met dementie het best.
vrij 27 nov 10.00 uur

PRESENTEREN
STORYTELLING
Het verhaal achter je organisatie of van je
vrijwilligers vertellen en delen.
di 24 nov 10.00 uur

WERKVORMEN ABC VOOR INTERACTIE
IN GROEPEN
Kennismakingsrondes anders, meer interactie tijdens een overleg? Div. werkvormen!
di 27 okt 13.00 uur

VOOR JEZELF
POSITIEF DENKEN
Positiever in het leven leren staan helpt je
vooruit bij allerlei situaties. Kijk en denk
anders.
ma 5 okt 19.00 uur

WAAR BEN JE GOED IN?
Ontdek waar je kwaliteiten liggen, zodat je ze
kunt inzetten voor (vrijwilligers)werk!
woe 21 okt 9.30 uur

AAN DE SLAG MET VRIJWILLIGERSWERK
Op zoek naar vrijwilligerswerk? Hoor wat er
mogelijk is en bekijk de Almeerse vacatures!
En krijg info over verzekering, uitkering, etc.
kies: vrij 23 okt, di 1 dec 9.30 uur

E-LEARNING
COÖRDINEREN
Vernieuwend besturen - Projectmatig werken
- Inspirerend leiderschap

IN GESPREK
Écht contact maken - Grenzen stellen

IN GESPREK

MENSENWERK

COACHEN (1) - BASISVAARDIGHEDEN
Wat is coachen en wat is je rol als coach?
Oefen luisteren, vragen, motiveren en confronteren.
woe 21 okt 19.00 uur

COACHEN (2) - VERDER OEFENEN
Verder oefenen met coachtechnieken en
praktijksituaties bespreken.
vrij 30 okt 10.00 uur

WERKVORMEN ABC VOOR 1-OP-1
CONTACT

Intercultureel werken - Empowerment
- Netwerk versterken

PRESENTEREN
Je sociale media plan - Ontwerp een
workshop - Presenteren kun je leren

VEILIG
Zorgen over een kind - Sociale veiligheid
De E-learnings vind je op de vrijwilligersacademie almere en
kun je gewoon thuis op je computer volgen.

Laat je gesprekken eens anders verlopen met
speelse en creatieve werkvormen!
di 8 dec 10.00 uur

Corona-proof
trainingen op

1,5 m
afstand

Meer info of inschrijven op:

www.vrijwilligersacademie-almere.nl
vrijwilligersacademie@vmca.nl - 036 534 14 04

