Kenniscentrum Vrijwilligers start leergang
Vrijwilligers Coördinatie in de Praktijk
De afgelopen tijd heeft Kenniscentrum Vrijwilligers vele studie - en intervisiemiddagen
georganiseerd. Daar kregen wij telkens de vraag of er een goed en betaalbaar én
praktisch ingestoken cursusaanbod is voor vrijwilligers coördinatoren. Daarom
introduceert Kenniscentrum Vrijwilligers speciaal voor vrijwilligers de:

Leergang Vrijwilligers Coördinatie in de Praktijk
De Leergang Vrijwilligers Coördinatie In de Praktijk bestaat uit 5 studiemiddagen (of ochtenden) in 2019 op de donderdag in Utrecht. Tijdens elk van deze studiemiddagen
(of -ochtenden) staat 1 actueel thema centraal. Dit biedt vrijwilligers coördinatoren de
kans om zich vakinhoudelijk verder te ontwikkelen. Meer dan welkom in deze leergang
zijn vrijwilligers coördinatoren die op MBO+ en HBO werk- en denkniveau werkzaam
zijn in professionele organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, cultuur (o.a.
bibliotheken, musea en erfgoedcentra, archieven), dierenwelzijn, vrijwilligerscentrales
enz. enz. Vakkundige docenten met meer dan 10 jaar ervaring verzorgen de
studiemiddagen (of -ochtenden), waarbij veel praktijkcases aan bod komen. Ook
worden gastsprekers uitgenodigd die vertellen over hun ervaringen uit de praktijk.
Naast de 5 studiemiddagen (of -ochtenden) is er een online community voor cursisten.
De opleidingscoördinator van deze leergang is Huub van Dommelen van Kenniscentrum
Vrijwilligers. Voor vragen bel 040-7009 703 of mail naar: info@vrijwilligersaanzet.nl.

5 studiemiddagen (of -ochtenden) Leergang Vrijwilligers Coördinatie
14-03-19: Effectief begeleiden en motiveren van vrijwilligers
- Hoe motiveer je als coördinator de vrijwilligers én medewerkers op de werkvloer?
- Hoe motiveer je vrijwilligers om een gast- of patiëntgerichte houding aan te nemen?
- Vanuit welke drijfveren doet iemand vrijwilligerswerk en hoe kun je daarop inspelen?
16-05-19: Vrijwilligers en verandering, hoe krijg je ze mee?
- Vrijwilligers veranderen in hun houding en gedrag, hoe doe je dat?
- Bij verandering van werkinhoudelijke taken of bejegening en cultuur, hoe neem je de
vrijwilliger daarin mee?
- Bij verandering van de vrijwilliger zelf, hoe ga je als organisatie daarmee om?
20-06-19: Vrijwilligersbeleid en de vertaling naar de praktijk
- Wat zijn de (nieuwe) beleidsspeerpunten en wat merken de vrijwilligers daarvan?
- Hoe ga je om met voorheen vast werk wat nu met vrijwilligersinzet wordt gedaan?
- Hoe ziet de rol van de vrijwilliger eruit en wat wordt er van de vrijwilliger verwacht?
31-10-19: Werven van vrijwilligers
- Hoe werf je op effectieve wijze nieuwe vrijwilligers?
- Hoe ga je om met verschillende soorten vrijwilligers (oa. 'gedwongen' vrijwilligers)
- Hoe zorg je dat je bij het werven van vrijwilligers niet alles zelf hoeft te doen?
12-12-19: Boeien en binden van vrijwilligers
- Wat kun je allemaal doen om vrijwilligers beter te behouden?
- Wat is je rol als vrijwilligers coördinator in het boeien van vrijwilligers en hoe vul je die
in?
- Hoe ga je om met verschillende typen vrijwilligers en hun motivatie?

Waar en wanneer?
De leergang, bestaande uit 5 studiemiddagen (of ochtenden) wordt gehouden in hartje
Utrecht, op loopafstand van Utrecht CS. Data en tijden van de studiemiddagen (of ochtenden):
14-03-19 van 12:00 - 16:30:
Effectief begeleiden en motiveren van vrijwilligers.
16-05-19 van 12:00 - 16:30:
Vrijwilligers en verandering, hoe krijg je ze mee?

(vervolg: data en tijden van de studiemiddagen of -ochtenden)
20-06-19 van 12:00 - 16:30:
Vrijwilligersbeleid en de vertaling naar de praktijk
31-10-19 van 12:00 - 16:30:
Werven van vrijwilligers
12-12-19 van 12:00 - 16:30:
Boeien en binden van vrijwilligers

Kosten en inschrijven:
♦ Deelname aan gehele Leergang:
De kosten voor deelname aan de gehele leergang (5 studiemiddagen of -ochtenden in
2019) bedragen € 425,= ex. BTW (na de voorinschrijvingsperiode: €495,=). Dit is incl.
lunch, koffie, thee, water en koekjes. Deelnemers aan de Leergang Vrijwilligers
Coördinatie In De Praktijk ontvangen na afloop van de leergang een getuigschrift (bij de
kosten inbegrepen).
♦ Deelname aan 1 of meer studiemiddagen (of -ochtenden):
Het is ook mogelijk om in te schrijven per 'losse' studiemiddag. Bij 'losse' inschrijving
per studiemiddag (of -ochtend) bedragen de kosten € 99,= ex. BTW. Dit is inclusief
lunch, koffie, thee en water. Deelnemers aan losse studiemiddagen (of -ochtenden)
ontvangen na afloop een certificaat (bij de kosten inbegrepen).

Contact voor meer informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de leergang, de 'losse' studiemiddagen (of ochtenden) & praktische zaken, ir. Huub van Dommelen tel. 040-7009 703
E-mail: huub.van.dommelen@vrijwilligersaanzet.nl
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