
Scholingsavonden

Alle vrijwilligers uit de gemeente 
Barneveld en Scherpenzeel krijgen de 

mogelijkheid om één of twee 
trainingen gra� s te volgen. 

Wij hebben een mooi aanbod voor u 
samengesteld, waaruit u een keuze kunt 

maken. 

    
Loca� e volgt,   

online of 
op loca� e

Hierbij nodigen Welzijn Barneveld 
en Welzijn Scherpenzeel u van harte 

uit voor een nieuwe reeks 
scholingsavonden in het voorjaar van 

2021. 



U kunt u opgeven via 
aanmelden@welzijnbarneveld.nl 
of via de website (zie QR code). 
Gee�  u zich snel op. VOL = VOL

Niet Pluis? Kom in ac� e!
U hee�  een naar onderbuikgevoel door signalen 
die u opvangt. Wat doet u daarmee?
En welke signalen vertellen dat het niet goed 
gaat met iemand? Dat leert u in deze workshop.

In balans! 
Eff ec� ef omgaan met stress is belangrijk.
Vind een goede balans tussen uw vrijeVind een goede balans tussen uw vrije
� jd en vrijwilligerswerk! In deze workshop� jd en vrijwilligerswerk! In deze workshop� jd en vrijwilligerswerk! In deze workshop
leert u dit door prak� sche oefeningen.leert u dit door prak� sche oefeningen.

Signalen van huiselijk geweld
Als vrijwilliger komt u met veel mensen in 
contact en wellicht ook bij hen over de vloer. 
Deze workshop gaat wat dieper in op de tekenen 
van partnergeweld en kindermishandeling. Wat is 
het en wat doet u als vrijwilliger wanneer u zich
erns� ge zorgen maakt? 

Crea� ef leren organiseren
Crea� ef aan de slag! We gaan een memo-
bord maken om plannen en ideeën 
overzichtelijk te krijgen. U leert hoe u 
op een crea� eve manier kunt plannen 
en organiseren. 

Video’s maken met uw telefoon
Wilt u betere video’s maken voor sociale media 
of uw website? In deze workshop leert u mooie 
beelden maken en deze eenvoudig monteren tot 
een complete video! Met uw eigen telefoon! 

10
MEI

 19.30�21.30 UUR

8
MAART

19.00�21.00 UUR

23
MAART

19.30�22.00 UUR

1
JUNI

19.30�21.30 UUR

23
JUNI

19.00�22.00 UUR


