
 Voor meer informatie of om je in te schrijven kijk dan op:

Servicepunt Vrijwilligers Schiedam  
www.vrijwilligersschiedam.nl

Klik Vlaardingen  

www.klikvrijwilligers.nl

NOTULEREN
 15 november   09.30 tot 12.00 uur

In de training leer je hoe je de rode draad 
van een vergadering goed weer kunt geven. 
Je leert wat een goede structuur is voor de 
notulen en hoe je je aantekeningen effectief 
uit kunt werken.

DEMENTIEVOORLICHTING 
VOOR VRIJWILLIGERS
 7 november  13.30 tot 15.30 uur  

Deze training is voor vrijwilligers die met seni-
oren werken en graag meer willen weten over 
dementie en hoe om te gaan met deze ziekte 
tijdens je vrijwilligerswerk.

NOVEMBER
LEVENSREDDEND HANDELEN
 5-12 en 19 november  19.30 uur tot 22.00

Als vrijwilliger ben je vaak in contact met 
mensen. Dit brengt meestal ook de nodige 
verantwoordelijkheden met zich mee. Leer 
hoe direct handelen het verschil kan maken.

SNELCURSUS EHBO 
 19 november   18.30 tot 22.30 uur

Als vrijwilliger ben je vaak in contact met 
mensen. Dit brengt meestal ook de nodige 
verantwoordelijkheden met zich mee. Leer 
hoe direct handelen het verschil kan maken.

TRAINING TOESLAGEN 
 27 november  18.30 tot 21.00 uur

Voor de vrijwilliger die burgers helpt bij de 
financiële administratie. Hoe vraag je toe-
slagen aan? Waar heeft men volgens de 
Belastingdienst recht op?  Van inloggen tot 
versturen van toeslagen. Elk onderdeel komt 
aan bod. 

CURSUSAANBOD NAJAAR 2019
GRATIS CURSUSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS  
EN VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOREN



Deskundige inzet wordt steeds belangrijker 
bij vrijwilligerswerk. En om je kennis en 
vaardigheden op peil te houden of zelfs 
te vergroten, bieden KLiK Vrijwilligers 
Vlaardingen en het Servicepunt Vrijwilligers 
Schiedam gratis trainingen aan die je helpen 
je vrijwilligerswerk beter uit te voeren. 
Deskundige en professionele trainers geven 
deze trainingen.  



CURSUSAANBOD NAJAAR 2019
GRATIS CURSUSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS  
EN VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOREN



CURSUS ZO SCHRIJF IK EEN  
AANSPREKENDE VACATURE  
 8 - 15 oktober   18.15 tot 22.00 uur

Zoek je nieuwe vrijwilligers en krijg je weinig 
tot geen respons op je huidige vacature(s). 
Heb je hulp nodig bij het opmaken van een 
vacature advertentie? Schrijf je dan in voor 
deze workshop.

BASISTRAINING HELPEN MET DE 
THUISADMINISTRATIE
 15 oktober - 5 november  09.00 tot 12.00 uur

Bent u vrijwilliger bij een organisatie waar 
mensen terecht kunnen met vragen over hun 
administratie? Bent u actief bij een project 
dat mensen helpt met budgettering? Dan is 
deze training een goede basis om meer  
kennis en ervaring op te doen.

CURSUS OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE
 8 oktober   13.00 tot 16.00 uur

Leer verbale agressie herkennen, begrenzen 
en voorkomen tijdens de training. Voor Ieder-
een die in de werksituatie te maken heeft of 
te maken kan gaan krijgen met spannings- 
volle situaties of verbale agressie.

DEMENTIEVOORLICHTING 
VOOR VRIJWILLIGERS  
 10 oktober   13.30 tot 15.30 uur

Deze training is voor vrijwilligers die met  
senioren werken en graag meer willen weten 
over dementie en hoe om te gaan met deze 
ziekte tijdens je vrijwilligerswerk.

OKTOBER
BASISTRAINING HELPEN MET DE 
THUISADMINISTRATIE
 16 oktober - 6 november   18.30 tot 21.30 uur

Bent u vrijwilliger bij een organisatie waar 
mensen terecht kunnen met vragen over hun 
administratie? Bent u actief bij een project 
dat mensen helpt met budgettering? Dan is 
deze training een goede basis om meer  
kennis en ervaring op te doen.

CURSUS GRENZEN STELLEN
 24 - 31 oktober   19.00 tot 21.00 uur

‘Nee is ook een antwoord’, met inzichtgeven-
de oefeningen, praktische handvatten en nut-
tige tips, leer je wat je echt graag wilt en weet 
je hoe je vanuit verbinding ‘nee’ kunt zeggen, 
zonder dat je je er schuldig over voelt.

TRAINING TOESLAGEN  
 28 oktober   09.30 tot 12.00 uur

Voor de vrijwilliger die burgers helpt bij de 
financiële administratie. Hoe vraag je toe-
slagen aan? Waar heeft men volgens de 
Belastingdienst recht op?  Van inloggen tot 
versturen van toeslagen. Elk onderdeel komt 
aan bod. 

TRAINING SCHULDHULPVERLENING  
 30 oktober   10.00 tot 12.00 uur

Om te starten met schuldhulpverlening moe-
ten alle formulieren op orde zijn. Maar hoe 
help je als vrijwilliger je cliënt bij het ordenen 
van de juiste documenten die nodig zijn voor 
de blauwe map? 

 Voor meer informatie of om je in te schrijven kijk dan op:
Servicepunt Vrijwilligers Schiedam  

www.vrijwilligersschiedam.nl
Klik Vlaardingen  
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