
Dinsdag 
17 maart 2020

17.30 - 21.30 uur

Scholingsavond 

Hierbij nodigt Welzijn Barneveld u van 
harte uit voor de scholingsavond. 

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

U krijgt de mogelijkheid om tijdens deze 
scholingsavond één workshop te volgen. 

Wij ontmoeten u graag op 17 maart a.s.



Programma:
17.15 uur inloop
17.30 uur start met een maaltijd
18.00 uur start workshop
21.30 uur einde

Voor wie:
Vrijwilligers, mantelzorgers uit de gemeente Barneveld en mensen 
die beroepsmatig met vrijwilligers werken.

Aanmelden: 
Wilt u zich opgeven voor de scholingsavond? Bekijk het aanbod op 
de volgende pagina en geef u op door het aanmeldformulier in te 
vullen en te sturen naar: aanmelden@welzijnbarneveld.nl. 
U kunt het aanmeldformulier ook vinden en digitaal invullen via de 
QRcode. 

Prijs: 
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. 

Locatie:
De Meerwaarde
Rietberglaan 6 

Barneveld

Meer informatie? Marieke 
van den Top, 0342-745004 of 
aanmelden@welzijnbarneveld.nl



Aanbod 
Scholingsavond

17 maart 2020

Optimale gespreksvoering: Zo haal je meer uit een gesprek!
Bezoek je als vrijwilliger regelmatig dezelfde persoon of ben je een maatje van iemand? 
Hoe zorg je voor afwisselende gespreksstof en hoe sluit je optimaal aan bij je gespreks-
partner? In deze workshop leer je hoe je variatie aanbrengt in de gesprekken. De work-
shop vergroot je gespreksvaardigheden waardoor je gesprekken in het vrijwilligerswerk 
verrijken.         

Kom cultuur proeven!  
Altijd al een keer de Syrische keuken willen leren kennen? Tijdens deze workshop kunt 
u samen met Syrische dames aan de slag om de ins en outs van de Syrische keuken te 
leren kennen. Samen met hen gaat u aan de slag in de keuken. U leert en ervaart meer 
van deze cultuur en weet na die avond hoe het eraan aan toe gaat. 

Bewust vrijwilliger? Sta stil bij wat je doet. 
Aan de hand van praktische oefeningen ga je in deze workshop stilstaan bij jezelf als vrij-
williger. Dit doe je op een praktische manier, door middel van allerlei oefeningen. Door 
dit te doen kun je effectiever omgaan met stress en een goede balans vinden tussen uw 
vrijwilligerswerk en uw vrije tijd. 

“wASS dat nou?” Anders kijken naar (mensen met) autisme”
Krijgt u weleens te maken met iemand die autisme heeft. Bijv. tijdens het doen van 
vrijwilligerswerk of in uw eigen omgeving? In deze workshop krijgt u informatie over dit 
thema. Tevens is er veel ruimte om uw eigen vragen te stellen zodat u nieuwe kennis en 
input krijgt. 

Durf te vragen 
U doet vrijwilligerswerk maar loopt eigenlijk tegen een aantal vragen aan. Wilt u hier 
advies over, of wilt u daar gewoon eens op een andere manier naar kijken? Dat kan in 
deze workshop. Tijdens deze workshop kunt u een vraag stellen. De rest van de groep 
deelnemers denkt met u mee en kijkt naar de mogelijkheden die er zijn. Zo komt uw 
vraag in een heel andere daglicht te staan en gaan er nieuwe mogelijkheden open.


