trainingen op maat
bestuurders - vrijwilligers - professionals

Is jouw organisatie een non-profit? Werk je
met vrijwilligers én ben je actief in Den
Haag? Dan kun je terecht bij ons voor gratis
trainingen op maat.
We geven trainingen speciaal voor
bestuurders van (vrijwilligers)organisaties.
Of voor de vrijwilligers van jouw
organisatie, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen. Bijvoorbeeld over het
besturen van organisaties, fondsenwerving
of het coachen van vrijwilligers. Laat ons
weten aan welke vaardigheden binnen
jouw organisatie je wilt werken. Samen
kijken we welke training het beste aansluit
op jouw vraag.

Geef jij trainingen voor
vrijwilligers? Plaats ze op
de vrijwilligersacademie
en bereik maandelijks
duizenden Haagse
inwoners.

Meer weten? Neem contact op met
Abderrahim Kajouane
a.kajouane@pepdenhaag.nl
06 559 700 98

PEP trainingen zijn:
leren van en met
elkaar
praktijkgericht
altijd een passende
werkvorm
door gecertificeerde
trainers gegeven

www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl

Welke trainingen
hebben we al op de
plank voor jouw
organisatie?
Organisatie ontwikkeling
- Leergang management en besturen van
vrijwilligersorganisaties
Projectplan schrijven
- Besturen van vrijwilligersorganisaties
- Fondsenwerving
- Werken met de nieuwe subsidieregelingen
- Netwerken
- Diversiteit en inclusie
- Effectief jouw achterban bereiken
- Sociale veiligheid

Persoonlijke ontwikkeling van
vrijwilligers en bestuurders
- Coachen en begeleiden
- Assertiviteit en empowerment
- Grenzen stellen
- Kwaliteiten en valkuilen
- Ontdek je talenten
- Leergang emancipatie

Effectief communiceren
- Luisteren, samenvatten, doorvragen
- Feedback
- Slechtnieuwsgesprek
- Presenteren
- Motiverende gespreksvoering
- Samenwerking
- Interviewtechnieken
- De-escaleren/ omgaan met agressie
- inclusieve communicatie

Werken met vrijwilligers
- Leergang vrijwilligers coördinatoren
- Vrijwilligers werven
- Vrijwilligersbeleid
- Samenwerken met vrijwilligers
- Expeditie Nieuwe Gezichten (NOV)

Werken met mantelzorgers
- Signaleren en oudersteunen
- Werk en Mantelzorg
- Inclusieve mantelzorgondersteuning
- Jonge mantelzorgers
- Alert zijn op overbelasting
- Voorkomen ouderenmishandeling
- Aanpak bij ontspoorde mantelzorg
- Methode familiezorg

Praktische vaardigheden
- Social media leren gebruiken
- Werken met zoom
- Klantgerichtheid en gastvrijheid
- Vergadertechnieken

In de afgelopen zeven weken
heb ik ontzettend veel geleerd over
besturen, terwijl ik al bijna vijf jaar
bestuurder ben. Ik ben door de opleiding
echt nog veel meer over te weten
gekomen dan ik ooit had verwacht. Heel
leerzaam en indrukwekkend! De
begeleiding was ook erg fijn, er was veel
tijd voor vragen en extra uitleg binnen
de leergang.
Deelnemer leergang Besturen van
vrijwilligersorganisaties

Heeft jouw organisatie een andere
training nodig? Geen probleem! Jouw
vraag is voor ons belangrijk om een
training op maat te ontwerpen. Neem
gerust met ons contact op.

Meer weten? Kijk op www.pepdenhaag.nl/trainingen
www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl

