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Het
van iets moois…
Het vervolg
De eerste editie van de VrijwilligersAcademie – Closer Connection
werd vorig jaar aangekondigd als de start van iets moois.
Dat “moois” is ook bewaarheid geworden: maar liefst 760 mensen
hebben aan de scholingsweek deelgenomen.
Eén van de deelnemers zei: “Het is niet voor te stellen hoeveel jullie mij deze week
gegeven hebben”. Laat dat ”moois” je motiveren om (opnieuw) deel te nemen aan
deze bijzondere scholingsweek, die van 7 tot en met 11 april 2014 wordt gehouden in
de Avans Hogeschool aan het Hervenplein 2 in ‘s-Hertogenbosch.
In dit programmaboekje vind je zo’n 80 workshops en presentaties. Iedere vrijwilliger én
iedere student Social Studies heeft zo de keus uit een prikkelend leeraanbod. Het doel
blijft kennis te verbreden en te actualiseren, vaardigheden verder te ontwikkelen en
aandacht te schenken aan je persoonlijke ontwikkeling. Natuurlijk is er ook ruimte om
van elkaar, vrijwilliger én student, te leren en om elkaar te inspireren.
De VrijwilligersAcademie - Closer Connection past prima in de sfeer van de al veel
besproken participatiemaatschappij. Een samenleving waarin steeds meer een appèl
zal worden gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Vrijwilligers en toekomstige
beroepskrachten (de studenten van nu) zullen hierbij een steeds grotere rol gaan spelen
en daarbij is scholing onmisbaar.
De organisatoren van de VrijwilligersAcademie - Closer Connection willen met deze
week laten zien hoe belangrijk vrijwilligers en studenten zijn en bieden jullie dit
programma graag aan als beloning voor je inzet en bijdrage.
De tweede editie van de VrijwilligersAcademie is opnieuw het resultaat van een unieke
samenwerking van professionals van zorg- en welzijnsorganisaties, docenten en
studenten van Avans Hogeschool en een groot aantal vrijwilligers!!
Veel leerplezier!

In ‘s-Hertogenbosch zijn veel vrijwilligers actief.
Ieder op zijn eigen manier; in het bestuur van
een vereniging, in de sport, in de zorg, in de
natuur of elders. Deze inzet is en blijft
belangrijk, ook in de toekomst. Met elkaar
zorgen we ervoor dat het prettig is om in
‘s-Hertogenbosch te wonen. Gelukkig zie ik
steeds meer inwoners in ‘s-Hertogenbosch als
vrijwilliger actief worden.
Ik kom veel bekwame en bevlogen vrijwilligers
tegen. En elke keer sta ik versteld van wat
vrijwilligers weten te realiseren.
Een goede scholing en ondersteuning van vrijwilligers is belangrijk. Daarmee zorgen we
ervoor dat ze hun werk kunnen blijven doen. En wat zeker zo belangrijk is: dat ze het
leuk blijven vinden. De VrijwilligersAcademie zorgt voor goede scholing. Dat onder
steunen wij als gemeente graag. Daarnaast zien we dat tal van instellingen workshops
geven aan vrijwilligers. Daar ben ik trots op. Ik wens iedereen een leuke en leerzame
dag(en) toe. Geniet van de workshops en maak vooral gebruik van elkaars kennis,
ervaring en netwerk. Want met elkaar kunnen we belangrijke stappen zetten.

CloserConnection

Trots op de vrijwilligers
in ‘s-Hertogenbosch

Wethouder Jeroen Weyers
Van onder meer participatie

Wethouder Jeroen Weyers geeft dit jaar zelf een workshop:
“Debatteren in de politiek” op maandag 7 april om 10.00 uur.
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Voor welke vrijwilligers en studenten

Plaatsing

De workshops en presentaties zijn bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn binnen
Buurtwerk, Zorg en Welzijn én voor studenten Social Studies van de Avans Hogeschool
die later in deze sectoren hun beroep gaan uitoefenen.

Voor veel workshops geldt een maximum aan deelnemers. Je wordt geplaatst op
volgorde van binnenkomst van je digitale inschrijving. Voor aanvang van de week krijg
je per e-mail bericht voor welke programmaonderdelen je bent geplaatst, wanneer en
waar die zijn.

Wat is er te beleven
Kijk voor het totale programmaoverzicht op pagina 6 en 7. Op de pagina’s daarna staan
korte beschrijvingen van alle programmaonderdelen. Er zijn workshops op maandag,
dinsdag en woensdag in de ochtend, middag en avond. Op vrijdag 11 april zijn er in de
ochtend nog workshops en is er van 13.30 – 17.30 uur een geweldig (gratis) slotfeest.

Kosten
Elk onderdeel kost 3 euro. Ben je vrijwilliger bij één van de deelnemende organisaties
(Brabantzorg – Cello-Zorg – Divers Welzijn – Galant - GGZ Oost Brabant – Humanitas
– Humanitas-DMH – Oosterpoort, project Match - Reinier van Arkelgroep – Sensoor
Noord Brabant - Stichting SWZ – Van Neynselgroep - Vivent – Stichting Vrijwilligers
Terminale Zorg ‘s-Hertogenbosch e.o.-‘Thuis… tot het einde’, dan betalen zij
automatisch voor jou. Natuurlijk controleren we of je bij hen als vrijwilliger staat
ingeschreven. Ben je bij een andere organisatie op het gebied van Buurtwerk, Zorg en
Welzijn vrijwilliger, dan betaal je contant ter plaatse bij aanvang van het programma
onderdeel. Voor studenten Social Studies bij Avans is deelname gratis.

Inschrijven
De inschrijvingen moeten uiterlijk 26 maart 2014 binnen zijn. Je kunt je voor
maximaal 4 workshops inschrijven. Daarnaast kun je het slotfeest bezoeken.
Schrijf je digitaal in op www.academie073.nl. Heb je ondersteuning bij het inschrijven
nodig, vraag jouw vrijwilligerscoördinator, je familie of de buren om te helpen of ga
naar één van de zeven wijkpleinen.
Bij de inschrijving kun je ook aangeven of je een certificaat voor het bijwonen van de
workshop wilt ontvangen.

Locaties en vervoer
De programmaonderdelen zijn op de:
Avans Hogeschool, Hervenplein 2, 5232 JE ’s-Hertogenbosch.
Beperkte parkeermogelijkheid. Goed bereikbaar per openbaar vervoer:
lijn 62 (halte Hervensebaan) en lijn 74 (halte Bruistensingel of station Oost).
Het slotfeest is op de Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ’s-Hertogenbosch.

CloserConnection

Hoe werkt het

Lunch
Op Avans Hogeschool bestaat de mogelijkheid om te lunchen in de aula.

Slotfeest
Op vrijdagmiddag 11 april van 13.30 – 17.30 uur en gratis toegankelijk!
Van 14.00 tot 15.00 uur kun je in de aula van de Avans Hogeschool aan de Onderwijsboulevard een leuke, enerverende en vooral ook verrassende theatervoorstelling
bijwonen. De voorstelling prikkelt en inspireert; een mooie afsluiting van een interessante week. Voor dit deel moet je je ook digitaal inschrijven.
Om 15.00 uur zal er een slot- en dankwoord gesproken worden. Daarna is er als
afsluiting, tot 17.30 uur, een gezellige borrel: met een drankje, hapje, praatje,
gezellige muziek en verrassende verwennerijtjes kijken we terug op de week.
Je bent van harte welkom (geen inschrijving nodig als je na 15.00 uur komt).
Tijdens dit evenement kun je ook je certificaten afhalen.

Vragen of nadere informatie
T 	06 21 22 05 11: op dinsdag en woensdag van 11 t/m 26 maart is de telefoon bemand
van 10.00-12.00 uur. De voicemail wordt dan afgeluisterd en
beantwoord.
I www.academie073.nl
E academie073@gmail.com
Academie073
@academie073
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Jij naar de workshops, je kind
naar Kinderdagverblijf Tijd4Kids!

Notities

Kinderdagverblijf Tijd4Kids staat klaar voor de
Vrijwilligersacademie in de week van 7 -11 april 2014.
Tijdens de workshops overdag passen wij op jouw
kinderen van 0-4 jaar. Onze ervaren leidsters zullen een
leuke activiteit met de kinderen gaan doen.
Voor de workshops in de ochtenden kun je jouw kindje(s)
brengen van 9.30-12.30 uur. Wij zullen tevens de lunch
verzorgen. De kosten voor deze opvangmogelijkheid
bedragen inclusief lunch €10,In de middagen kun je jouw kinderen brengen van 12.30-15.00 en/of 14.30-17.00 uur.
De kosten voor deze opvangmogelijkheid zijn €7,50.
Tijd4Kids bevindt zich in het gebouw van woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock,
aan de Klokkenlaan 1111 in ’s Hertogenbosch.
Kijk op www.kinderdagverblijftijd4kids.nl.
Ben je enthousiast en wil je jouw kind(eren) aanmelden gedurende een betreffende
workshop, dan kun je dat van 3 tot 27 maart melden bij de teammanager van het
kinderdagverblijf door te mailen naar C.Verbeek@vivent.nl of telefonisch contact
op te nemen op 073-6454765 / 06-55697540. Zij zal de mogelijkheden in het rooster
bekijken, want vol = vol.
Bij ons is jouw ukkie of boefje in goede handen!

ie
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Maandag 7 april























Ma1A
Ma1B
Ma1C
Ma1D
Ma1E
Ma2A
Ma2B
Ma2C
Ma2D
Ma2E
Ma3A
Ma3B
Ma3C
Ma3D
Ma3E
Ma3F
Ma3G
Ma4A
Ma4B
Ma4C
Ma4D
Ma4E

Reanimatie en AED
Dementie bij verstandelijk beperkten
Ondersteunen van mensen met een LVB
Vrijwilligerswerk met zedendaders
Debatteren in de politiek
Reanimatie en AED
STA STERK ! Omgaan met pesten
Positief opvoeden met Triple P
Vrijwilligerswerk met zedendaders
Contact over culturele grenzen
Omgaan met dilemma’s
Transitie WMO
Krachtig communiceren
Maak een poëzieposter
Volledig luisteren naar de ander
Kijk: Mantelzorg als middelpunt
Zorg dat slikken geen verslikken wordt
Transitie WMO
Seks en zo
Seksuele diversiteit
Omgaan met hangjongeren
Druk, druk, druk! Hoe ga je er mee om?

Vervolg dinsdag 8 april
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 21.00
– 21.00
– 21.00
– 21.00
– 21.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30

Dinsdag 8 april
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Di1A
Di1B
Di1C
Di1D
Di1E
Di1F
Di2A
Di2B
Di2C
Di2D
Di2E
Di2F
Di3A
Di3B
Di3C
Di3D
Di3E
Di3F
Di3G

Zicht op autisme
Rouw en verlies
Kwaliteitszorg in vrijwilligersland
Wat orgaandonatie met je doet
De kunst van feedback geven
Oudermishandeling bestaat echt
Verplaatsen zonder tillen
Ervaar wat mindfulness is
Werken in gezinnen met pubers
Ongewoon gewoon met NAH
Effectief vergaderen is te leren
Huiselijk geweld
Activeren van (kwetsbare) ouderen
Vlaggensysteem en seksualiteit
Creatief op zoek naar je talenten
Je bent een KEI goede vrijwilliger
Krijg inzicht in autisme
Presenteren aan een groep
Herstellen doe je zelf






Di4A
Di4B
Di4C
Di4D

Religieus geweld
Seksuele diversiteit
Zoveel culturen… hoe ANDERS kun je zijn
Yucel-methode, bouwen aan herstel

19.30
19.30
19.30
19.30

– 21.00
– 21.00
– 21.00
– 21.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
13.00
13.00
13.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30
19.30

– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 12.00
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 14.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 16.30
– 21.00
– 21.00
– 21.00
– 21.00
– 21.00
– 21.00

Woensdag 9 april























Wo1A
Wo1B
Wo1C
Wo1D
Wo1E
Wo1F
Wo2A
Wo2B
Wo2C
Wo2D
Wo3A
Wo3B
Wo3C
Wo3D
Wo3E
Wo3F
Wo4A
Wo4B
Wo4C
Wo4D
Wo4E
Wo4F

Weg met spanning en stress
Afscheid nemen, een karwei dat tijd kost
Spirituele zorg bij levensvragen
Shantala-basis, een aanrakingstherapie
Intuïtief schilderen
Het hoe en wat van online hulpverlening
Leugenaar je liegt!
Shantala-vervolg, een aanrakingstherapie
Ik zie je in al je facetten
Vergeetachtig of dement…
Kinderen begeleiden bij verlies en verdriet
Ik heb een eetstoornis
Omgaan met vooroordelen
Stijlvol samenwerken
Eens verslaafd, altijd verslaafd?
Vrijwilligerswerk in het buitenland
Hoe kom je aan het geld?
Grenzen stellen, hoe doe je dat?
Provocatief coachen
Ik heb borderline
Schizofrenie, wellicht de wreedste ziekte
Hou het strak! Gezichtsgymnastiek

CloserConnection

OVERZICHT WORKSHOPS EN PRESENTATIES voor eigen gebruik

Vrijdag 11 april













Vr00
Vr1A
Vr1B
Vr1C
Vr1D
Vr1E
Vr2A
Vr2B
Vr2C
Vr2D
Vr2E
Vr3A

Op bezoek in de eendenkooi
Vrijwilliger in balans
Leer agressie voor te zijn
Mindful haken
Krachtwerk
Tips en tricks in Word en Excel
Vrijwilliger in balans
Leer agressie voor te zijn
Kom bij je innerlijke zelf
Krachtwerk
Vrijwillig mentor zijn, kan dat wel?
Theatervoorstelling

10.00 op locatie
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
10.00 – 11.30
11.45 – 13.15
11.45 – 13.15
11.45 – 13.15
11.45 – 13.15
11.45 – 13.15
14.00 – 15.00
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Ma1A Reanimatie en AED / workshop

Ma2A Reanimatie en AED / workshop

Wat als iemand plotseling bewusteloos is en niet meer ademt? Deze workshop geeft
een demonstratie en uitleg over reanimeren en het gebruik van een AED (Automatische
Externe Defibrillator). Kijk en oefen mee als opstap voor een echte reanimatiecursus.
Maandag 7 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Anneke Heesters / Cello www.cello-zorg.nl

Wat als iemand plotseling bewusteloos is en niet meer ademt? Deze workshop geeft
een demonstratie en uitleg over reanimeren en het gebruik van een AED. Kijk en oefen
mee als opstap voor een echte reanimatiecursus.
Maandag 7 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Anneke Heesters / Cello www.cello-zorg.nl

Ma1B Dementie bij verstandelijk beperkten / workshop

Ma2B STA STERK! Omgaan met pesten / workshop

Dementie komt ook voor bij mensen met een verstandelijke beperking: hoe zit dat
eigenlijk? En waarom hebben mensen met Down syndroom meer risico op dementie?
Maandag 7 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Marion der Kinderen / Cello www.cello-zorg.nl

Pesten is vreselijk, maar het aanpakken van pesten kan op een fijne manier. In deze
workshop is er aandacht voor: verschillen tussen plagen en pesten, rollen binnen het
pesten, vormen en fasen van pestgedrag en wat je kunt doen om pestgedrag te
doorbreken.
Maandag 7 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Mirjam Voets / www.heerlijk-eerlijk.nl / www.omgaanmetpesten.nl

Ma1C Ondersteunen van mensen met een LVB / workshop
Mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben er baat bij als de
omgeving op de hoogte is van hun (on)mogelijkheden en daar rekening mee houdt.
Ervaar wat goed en begripvol ondersteunen is.
Maandag 7 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Michel van der Poel / Cello Opleidingscentrum

Ma1D Vrijwilligerswerk met zedendaders / workshop
Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid dienen het hoofddoel
van COSA.
Maandag 7 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Herman van Alphen / Avans Hogeschool www.avans.nl

Ma1E Debatteren in de politiek / workshop
Wethouder Jeroen Weyers vertelt aan de hand van filmpjes en praktijkvoorbeelden
over het belang van een goed politiek debat. Hoe overtuig je anderen van je standpunt
en hoe profileer je jezelf? Na een korte uitleg over debatteren in de politiek, leer je
met oefeningen hoe je anderen kunt overtuigen.
Maandag 7 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Jeroen Weyers / Gemeente ’s-Hertogenbosch www.s-hertogenbosch.nl
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BeSCHrIJVING VAN ALLe workSHoPS eN PreSeNtAtIeS

Ma2C Positief opvoeden met Triple P / presentatie
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een gevarieerd onder
steuningsprogramma dat opvoeden makkelijker en plezieriger wil maken. Tijdens
de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor praktijkvoorbeelden, uitwisselen van
ervaringen en het stellen van vragen.
Maandag 7 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Bernadette van den Akker / Centrum Jeugd en Gezin www.cjg-s-hertogenbosch.nl

Ma2D Vrijwilligerswerk met zedendaders / workshop
Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid dienen het hoofddoel
van COSA.
Maandag 7 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Herman van Alphen / Avans Hogeschool www.avans.nl

Ma2E Contact over culturele grenzen / workshop
Denk na over je eigen identiteit en leer om via het brugmodel beter contact te maken
met mensen met een andere culturele identiteit. Leer denken vanuit de diversiteit.
Maandag 7 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Youssef Azghari / Avans Hogeschool www.avans.nl
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Ma3F Kijk: mantelzorg als middelpunt / workshop

Hulpverleners komen regelmatig voor ingewikkelde, soms bijna onmogelijke keuzes
te staan. Ze kunnen verzeild raken in situaties waarin het nemen van een beslissing
bemoeilijkt wordt, omdat zij zowel het een als het ander zouden willen doen, terwijl
die mogelijkheden elkaar uitsluiten. Denk hierbij aan dilemma’s rondom afstand-nabijheid, vertrouwelijkheid en de grenzen daarvan, ingrijpen of niet ingrijpen etc. Aan de
hand van een stappenplan en eigen ervaringen gaan we met elkaar aan de slag.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Mariëtte van Erp / Avans www.avans.nl

Maak mantelzorgers zichtbaar en biedt ze kans op steun. Mantelzorgers worden steeds
belangrijkere schakels in de zorg. In deze bijeenkomst gaan we kijken in welke rol we
ze kunnen steunen.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Akkie de Rouw / Divers www.divers.nl

Ma3B Transitie WMO / presentatie
Een interactieve presentatie over de decentralisatie Jeugdzorg, Participatie Wet en
AWBZ en de directe relatie naar betrokkenheid van burgers en inzet van vrijwilligers.
Wat zijn verwachtingen? Wat zijn mogelijkheden? Naar een combinatie van participatiesamenleving en vrijwilligerswerk.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Johan Kivits / www.keizersvisser.nl

Ma3C Krachtig communiceren / workshop
Krachtig communiceren klinkt simpel, maar soms lijkt het alsof je omgeving geen
rekening met je houdt. In deze workshop gaan we de kracht van aandacht, ontspanning
en gedachten ervaren, zodat je écht gezien en gehoord gaat worden.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Mirjam Voets / www.heerlijk-eerlijk.nl

Ma3D Maak een poëzieposter / workshop
Kies een bestaande tekst en maak middels bepaalde stappen je eigen gedicht. Met krijt
of papier zorg je voor een bijpassende achtergrond op A4- A3 formaat van jouw
poëzieposter.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Miriam Kersten / Avans Hogeschool www.avans.nl

Ma3E Volledig luisteren naar de ander / workshop
Je hoort en leest steeds vaker: ‘’We moeten beter leren luisteren’’. Maar hoe doe je
dat, luisteren naar wat er leeft? Zonder oordeel, zonder advies? Ervaar de kracht van
écht luisteren en écht gehoord worden.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Jannie Kieft / Kieft Mediation, training & advice www.kieftmediation.nl
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Ma3G Zorg dat slikken geen verslikken wordt / workshop
Iedereen verslikt zich weleens. Maar hoe handel je als iemand het niet goed kan
ophoesten, of het vast zit in de keel? Leer hoe je mensen kunt helpen als ze dreigen te
stikken.
Maandag 7 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Anneke Heesters / Cello www.cello-zorg.nl

Ma4A Transitie WMO / presentatie

CloserConnection

Ma3A Omgaan met dilemma’s / workshop

Een interactieve presentatie over de decentralisatie Jeugdzorg, Participatie Wet en
AWBZ en de directe relatie naar betrokkenheid van burgers en inzet van vrijwilligers.
Wat zijn verwachtingen? Wat zijn mogelijkheden? Naar een combinatie van participatiesamenleving en vrijwilligerswerk.
Maandag 7 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Johan Kivits / www.keizersvisser.nl

Ma4B Seks en zo / workshop
Hoe ga je om met seksualiteit, hoe bespreek je seksualiteit en wat zijn je grenzen.
Met elkaar in gesprek over seksualiteit!
Maandag 7 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Marry van Dijk / Avans Hogeschool www.avans.nl

Ma4C Seksuele diversiteit / workshop
Op interactieve wijze leiden wij je door de leefwereld van homoseksuelen. Vanuit de
rol van ervaringsdeskundige vertellen wij hoe het is om te ontdekken dat je seksuele
beleving afwijkt van die van de mensen in je omgeving.
Maandag 7 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Geert Glaudemans / COC Noordoost Brabant www.cocnoordoostbrabant.nl
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Di1D Wat orgaandonatie met je doet / presentatie

Krijg tips om op een positieve manier om te gaan met hangjongeren. We maken daarbij
gebruik van een powerpoint, een film en een rollenspel.
Maandag 7 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Gunther Baelen / Divers www.divers.nl

Een vrijwilliger die zelf een orgaantransplantatie heeft gekregen of een nabestaande
van een donor vertellen hun eigen indringende verhaal en geven voorlichting over
orgaan- en weefseldonatie.
Dinsdag 8 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Michelle Verbeek / www.transplantatiestichting.nl

Ma4E Druk, druk, druk! Hoe ga je er mee om? / workshop
Het is vaak de mentale druk die we als onplezierig ervaren. Technieken uit ‘time
management’ helpen om effectiever te zijn zonder daarbij de ballast te ervaren
van ‘alles dat nog moet gebeuren’.
Maandag 7 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Stefan van Teeffelen / Avans Hogeschool www.avans.nl

Di1A Zicht op autisme / workshop

Als mensen elkaar feedback willen, durven en kunnen geven, dan verbetert de
tevredenheid en de samenwerking. Na een stukje theorie gaan we zelf aan de slag
met het geven van feedback.
Dinsdag 8 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Neeltje van Alebeek / coachen en begeleiden www.neeltjevanalebeek.nl

Di1F Oudermishandeling bestaat echt / workshop

Deze interactieve workshop richt zich op de kenmerken van autisme, de betekenis
daarvan voor het leven van een persoon met autisme en praktische tips in contact en
communicatie. Deelnemers gaan ook zelf ervaren hoe de wereld er voor een persoon
met autisme uit kan zien.
Dinsdag 8 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Annet Kapteijn en Suzanne van Driel / Avans Hogeschool www.avans.nl

Ouderenmishandeling, wat is dat? Hoe kan ik het signaleren? En wat kan ik doen?
Allemaal vragen over ontspoorde zorg en/of ouderenmishandeling die vandaag aan
bod komen.
Dinsdag 8 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Monique Braams / Steunpunt Huiselijk Geweld www.huiselijkgeweldbrabant.nl

Di1B Rouw en verlies / workshop

Di2A Verplaatsen zonder tillen / workshop

Hoe ga je om met rouw, wat doet verlies met je? Er zijn veel vormen van verlies,
hoe ga je om met mensen die te maken hebben met verlies? In gesprek met een
ervaringsdeskundige.
Dinsdag 8 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Marry van Dijk / Avans Hogeschool www.avans.nl

Ondersteunen van cliënten bij opstaan en gaan zitten en goed achter in de stoel
plaatsnemen. Begeleiden bij lopen en het veilig gebruik van een geschikt loophulp
middel. Tips voor traplopen en het plaatsen van (rol)stoelen aan tafel met zo min
mogelijk fysieke belasting.
Dinsdag 8 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Wim Raaijmakers / Vivent Behandeling & Consultatie www.vivent.nl

Di1C Kwaliteitszorg in vrijwilligersland / workshop
Hoe borgen we de kwaliteit van ons vrijwilligerswerk en daarmee de kwaliteit van onze
dienstverlening? Hoe kan kwaliteitszorg ook extra bijdragen aan het “arbeidsplezier”
van vrijwilligers?
Dinsdag 8 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Keesjan Goudswaard / Mentorschap Midden-Noordoost Brabant
www.mentorschap.nl/mnob
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Di1E De kunst van feedback geven / workshop

CloserConnection

Ma4D Omgaan met hangjongeren / workshop

Di2B Ervaar wat Mindfulness is / workshop
Ga op zoek naar de stilte in jezelf. In deze drukke tijden is het prettig om op een
eenvoudige manier te leren hoe je deze stilte op kunt zoeken. Richt je aandacht
bewust op het ervaren van het hier en nu.
Dinsdag 8 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Peter van Dongen / Avans Hogeschool www.avans.nl
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Di3B Vlaggensysteem en seksualiteit / workshop

Aan de hand van een door jouw ingebrachte casus (probleem) helpen Marieke Gerlings
en Eefje van den Hoven je door middel van een (gezins)systemische analyse naar
interventie. Snelheid en interactie zijn hierbij de sleutelwoorden.
Dinsdag 8 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Eefje van den Hoven en Marike Gerlings / Avans Hogeschool www.avans.nl

Krijg informatie over dit systeem dat helpt bij het bespreekbaar maken van het
seksueel gedrag van kinderen en pubers.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Eline Mathijsse en Denny Dirx / Avans Hogeschool www.avans.nl

Di2D Ongewoon gewoon met NAH / workshop

Di3C Creatief op zoek naar je talenten / workshop

Sam vertelt ons hoe het is om met een niet aangeboren hersenletsel volop in het leven
te staan en te stoeien.
Dinsdag 8 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Cora van der Heijden / SWZ-Zorg www.swzzorg.nl

Op een creatieve manier op zoek naar je talenten en kernkwaliteiten. Zo krijg je een
beeld van je drijfveren, je motieven en van je persoonlijkheid. Zelfinzicht geeft je de
mogelijkheid om betere resultaten te boeken en meer succes te behalen.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Peter van Dongen / Avans Hogeschool www.avans.nl

Di2E Effectief vergaderen is te leren / workshop

Di3D Je bent een KEI goede vrijwilliger! / workshop

Effectief vergaderen in een organisatie levert winst op voor iedereen. In deze workshop bespreken we wat de verschillende rollen zijn, hoe je een agenda samenstelt en
hoe je tot een besluit kunt komen.
Dinsdag 8 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Neeltje van Alebeek / coachen en begeleiden www.neeltjevanalebeek.nl

Doe mee aan deze workshop voor keien van vrijwilligers en beschilder je eigen
presse-papier. Neem een KEI-leuk aandenken mee naar huis.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Gonny Sierig / www.rvagroep.nl

Di2F Huiselijk geweld / workshop

CloserConnection

Di2C Werken in gezinnen met pubers / workshop

Di3E Krijg inzicht in autisme / workshop

Wat is het? Kun je het herkennen? Wat kan jouw rol als vrijwilliger zijn? Daar gaan we
het met elkaar over hebben!
Dinsdag 8 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Monique Braams / Steunpunt Huiselijk Geweld www.huiselijkgeweldbrabant.nl

Mensen met autisme zijn anders. Dat “anderszijn” veroorzaakt vaak problemen.
Voor henzelf, maar ook voor mensen in hun omgeving. Door middel van filmfragmenten
en voorbeelden wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Frans Koolen / Into Autisme www.intoautisme.nl

Di3A Activeren van (kwetsbare) ouderen / workshop

Di3F Presenteren aan een groep / workshop

Als vrijwilliger heb je vaak te maken met (kwetsbare) ouderen. Er is veel aandacht voor
het activeren van deze mensen. De workshop laat zien hoe je dit kunt aanpakken en
waarom dit belangrijk is.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Erica Postema / Vivent Behandeling & Consultatie www.vivent.nl

Op informele wijze proberen we bij elkaar een ontwikkeling op gang te brengen ten
aanzien van onze presentatievormen en ons zelfvertrouwen tijdens het presenteren.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Neeltje van Alebeek / coachen en begeleiden www.neeltjevanalebeek.nl

Di3G Herstellen doe je zelf / workshop
Herstellen is een proces, geen eindpunt of doel. Je kunt dat doen met behulp van
een cursus. Twee ervaringsdeskundige trainers laten je vandaag het gevoel van
empowerment en eigen regie, dat ook in de cursus aan de orde komt, beleven.
Dinsdag 8 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Gerjan Bomer / Stichting Door en Voor / www.doorenvoor.nl
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Wo1B Afscheid nemen, een karwei dat tijd kost / presentatie

Als we het nieuws volgen in de krant of op het journaal lijkt het wel alsof religie en geweld
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Maar is dat wel zo? Het doel van dit interactieve
hoorcollege is om met een kritische bril fabels en feiten in de krant te kunnen onderscheiden.
Dinsdag 8 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Jaap van den Bosch / Avans Hogeschool www.avans.nl

Kom luisteren naar een presentatie over haast, onrust en vertraging bij het levenseinde.
Woensdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Marinus van den Berg / www.thuistotheteinde.nl

Di4B Seksuele diversiteit / workshop

Over het levenseinde wordt weinig gesproken…want dat is onwennig en moeilijk.
De levensvragen komen pas tegen het einde van het leven. En dan: Praten over
doodgaan? Over het einde dus? Euthanasie? Palliatieve sedatie? Of: gewoon
verhongeren… Wat is je spirit?
Woensdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Piet Ronnes / Stichting van mens tot mens www.vanmenstotmens.eu

Op interactieve wijze leiden wij je door de leefwereld van homoseksuelen. Vanuit de
rol van ervaringsdeskundige vertellen wij hoe het is om te ontdekken dat je seksuele
beleving afwijkt van die van de mensen in je omgeving.
Dinsdag 8 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Geert Glaudemans / COC Noordoost Brabant www.cocnoordoostbrabant.nl

Di4C Zoveel culturen… hoe ANDERS kun je zijn / workshop

Wo1D Shantala-basis, een aanrakingstherapie / workshop

Maak kennis met je eigen cultureel gevoel en zie hoe juiste communicatie een brug kan
slaan tussen culturen. Leer grip te krijgen op de snel veranderende wereld en geef een
goede toekomst daardoor meer vorm.
Dinsdag 8 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Eardly van der Geld / EMT Early Mentale Training www.earlyemt.home.xs4all.nl

Shantala is een gestructureerde aanrakingsmethode die zich onderscheidt door een
respectvolle benaderingswijze en bejegening. Hierdoor bied je veiligheid en vertrouwen
en geef je de ander de mogelijkheid zichzelf positief te ervaren. Ervaar het zelf en
breng een paar schone sokken en een handdoek mee. Draag makkelijk zittende kleding.
Woensdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Henny Rijvers / www.shantalaspecialezorg.nl

Di4D Yucel-methode, bouwen aan herstel / workshop

Wo1E Intuïtief schilderen / workshop

De Yucel Methode helpt je zoveel mogelijk je eigen kracht te gebruiken bij het
oplossen van problemen. In deze methode bouw, zie en beleef je een kleurrijke
verbeelding van je eigen situatie.
Dinsdag 8 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Lale Yucel / YCL Systeemtherapie www.yucelmethode.nl

Maak een kunstwerk en ontwikkel je creativiteit. Schilderen met behulp van Reiki.
Woensdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Petra Cordes / Praktijk Hortensia

Wo1A Weg met spanning en stress! / presentatie

In de hulpverlening wordt steeds meer gebruik gemaakt van e-mail, (video)chat en
andere digitale hulpmiddelen. In deze workshop worden voorbeelden getoond en wordt
aandacht besteed aan hoe online ondersteuning een bijdrage kan leveren aan een
hulpverleningsproces.
Woensdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Suzanne van Driel / Avans Hogeschool www.avans.nl

Een zelfhulpmethode om af te komen van spanning, veroorzaakt door stress en/of
heftige gebeurtenissen. Het levert je meer plezier, rust, energie en veerkracht op.
Het vermindert fysieke en geestelijke klachten, zoals hoofdpijn, rug-/nekklachten,
piekeren en burn-outs.
Woensdag 9 april van 10.00 – 12.00 uur
Door: Marc Doomernik / www.verfrissende-blik.nl
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Wo1C Spirituele zorg bij levensvragen / workshop
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Di4A Religieus geweld / presentatie

Wo1F Het hoe en wat van online-hulpverlening / workshop
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Wo3B Ik heb een eetstoornis / workshop

Stap in de wondere wereld van communicatie. Na deze workshop begrijp je dat het een
wonder is dat we elkaar überhaupt óóit begrijpen. Je krijgt tips om effectiever te
communiceren én te luisteren. Handig als je dingen gedaan wilt krijgen (van de ander).
Woensdag 9 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Marc Doomernik / www.verfrissende-blik.nl

Twee ervaringsdeskundigen vertellen hoe een eetstoornis hun leven beïnvloedt, hoe ze
daar mee omgaan en wat hun talenten zijn. Natuurlijk is er veel ruimte voor een
gesprek met jullie!
Woensdag 9 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Gerjan Bomer / Stichting Door en Voor / www.doorenvoor.nl

Wo2B Shantala-vervolg, een aanrakingstherapie / workshop

Wo3C Omgaan met vooroordelen / workshop

Shantala is een gestructureerde aanrakingsmethode die zich onderscheidt door een
respectvolle benaderingswijze en bejegening. Heb je hier vorig jaar al kennis mee
gemaakt, ga dan nu voor een vervolg! Breng een paar schone sokken en een handdoek
mee. Draag makkelijk zittende kleding.
Woensdag 9 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Henny Rijvers / www.shantalaspecialezorg.nl

Essentieel in het werk van vrijwilligers en anderen is dat ze zich bewust zijn van hun
vooroordelen. Leer door de ervaringsdeskundigen van Door en Voor zien welke -soms
verborgen- vooroordelen je kunt tegenkomen.
Woensdag 9 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Gerjan Bomer / Stichting Door en Voor / www.doorenvoor.nl

Wo2C Ik zie je in al je facetten / workshop

Wo3D Stijlvol samenwerken / workshop

Naast een korte presentatie van het multiculturele team wordt een workshop gegeven:
‘culturele diversiteit’. Hoe kijk je naar een ander? Heb je onbewust zelf vooroordelen?
Hoe ga je met verschillen om? Wat zijn jouw kwaliteiten?
Woensdag 9 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Marino Ligtvoet / Cello www.cello-zorg.nl

Als vrijwilliger werk je met mensen samen. Met sommigen is het lastiger samenwerken
dan met anderen. Ontdek hoe dat komt en wat je kunt doen om de samenwerking
soepeler te laten verlopen! Breng je eigen praktijksituatie in en ga met bruikbare tips
naar huis.
Woensdag 9 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Manon Désar / GITP Organisatieontwikkeling & Training www.gitp.nl

Wo2D Vergeetachtig of dement… / workshop

Wo3E Eens verslaafd, altijd verslaafd? / presentatie

Praat mee over normale vergeetachtigheid en beginnende dementie. De eerste
signalen, verschijnselen en oorzaken. We gaan ook in op: hoe het is om te dementeren,
wat het betekent voor de familie en hoe je hiermee om kunt gaan.
Woensdag 9 april van 13.00 – 14.30 uur
Door: Irene Smoor / www.alzheimer-nederland.nl

Stichting ISMES steunt ex-verslaafden en hun naasten bij de terugkeer naar een normaal
leven. Wat is verslaving eigenlijk en wat is verslaving in herstel? Wat is de rol van ISMES
hierbij?
Woensdag 9 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Huub Geurtens / Stichting Ismes www.ismes.nl

Wo3A Kinderen begeleiden bij verlies en verdriet / presentatie

Wo3F Vrijwilligerswerk in het buitenland / presentatie

Er wordt ingegaan op hoe je met kinderen en jongeren kan omgaan bij het sterven van
een dierbaar iemand, bij de confrontatie met een levensbedreigende ziekte in het
gezin en bij echtscheiding.
Woensdag 9 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Manu Keirse / www.rouwzorgvlaanderen.be/tag/manu-keirse

Als vrijwilliger, stagiair of reiziger naar Azië of Afrika? Maak kennis met de projecten
van Be More en ontdek wat jij kan leren van deze unieke ervaring.
Woensdag 9 april van 15.00 – 16.30 uur
Door: Kim van Broekhoven / Be More www.be-more.nl

CloserConnection
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Wo2a Leugenaar je liégt! / presentatie
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Wo4F Hou het strak! Gezichtsgymnastiek / workshop

Veel organisaties hebben plannen genoeg, maar waar haal je de middelen vandaan?
Wat is er nodig van sponsoren en fondsenwerving en hoe pak je dat aan?
Woensdag 9 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Jan de Rond / Divers www.divers.nl

Door de gezichtsspieren te trainen ga je er jong en stralend uit zien. Hierdoor trek je
‘gekke bekken’ en dat is nogal lachwekkend! Wil je lachen en er jong uit blijven zien
dan is deze workshop iets voor jou!
Woensdag 9 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Petty Huisman / Superstralend www.superstralend.nl

Wo4B Grenzen stellen, hoe doe je dat? / workshop
We kennen de twijfel allemaal: kan dit nog wel of eigenlijk niet? Gaan we te ver of niet
ver genoeg? Met elkaar spreken we over onze grenzen als vrijwilliger: de officiële en de
gevoelde!
Woensdag 9 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Saskia Hordijk / Galant Vrijwilligersnetwerk www.galant.nl

Wo4C Provocatief Coachen / workshop

Vr00 Op bezoek in de Eendenkooi / buiten workshop
Je bent van harte welkom om de eeuwenoude eendenkooi in de Maaspoort te bezoeken. Twee vrijwilligers leiden je rond en vertellen over het werk van de kooiker en de
bijzondere natuur rondom de eendenkooi.
Vrijdag 11 april - start om 10.00 uur op locatie
Door: Rut Stokman / www.eendenkooimaaspoort.nl

Vr1A Vrijwilliger in Balans / workshop

Maak kennis met een andere manier van coachen. Een manier die gericht is op warmte,
humor en provocatie. Als de volgende uitspraken je nieuwsgierig maken, doe dan mee.
Wil je een ezel vooruit laten lopen, trek hem aan zijn staart / vertrouwen is goed,
controle is beter / zijpaden en omwegen leiden naar de kern.
Woensdag 9 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Christel Blom / Avans Hogeschool www.avans.nl

Tai Qi en Qi Gong oefeningen om je balans als vrijwilliger te bewaren, in je eigen
kracht te blijven staan en soepel je grenzen te beheren. Zo blijf je met plezier én
gezond geven en helpen!
Vrijdag 11 april van 10.00 – 11.30 uur
Door: Brigitte Arts / Acupunctuur van Brigitte Arts www.acupunctuurbrigittearts.nl

Wo4D Ik heb borderline / workshop

Vr1B Leer agressie voor te zijn / workshop

Twee ervaringsdeskundigen vertellen hoe borderline hun leven beïnvloedt, hoe ze daar
mee omgaan en wat hun talenten zijn. Natuurlijk is er veel ruimte voor een gesprek
met jullie!
Woensdag 9 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Gerjan Bomer / Stichting Door en Voor / www.doorenvoor.nl

Leer tijdens een korte training de basisbeginselen om fysieke agressie te voorkomen.
De trainer zal hierbij als acteur optreden en je laten ervaren wat de effecten van
verschillende interventies zijn.
Vrijdag 11 april van 10.00 – 11.30 uur
Door: Pim Griens / Avans Hogeschool www.avans.nl

Wo4E Schizofrenie, wellicht de wreedste ziekte / presentatie

Vr1C Mindful haken / workshop

Bart de Ruijter rondde zijn opleiding af toen hij geconfronteerd werd met schizofrenie.
Hij vertelt hoe hij deze moeilijke periode ervaren heeft en toont fragmenten uit de
EO-documentaire die over hem is gemaakt.
Woensdag 9 april van 19.30 – 21.00 uur
Door: Bart de Ruijter / www.rvagroep.nl

Ontspannen door met aandacht iets te creëren. Door het haken van een dekselhoesje,
blaas je oude jampotten nieuwe leven in. Er is maar weinig nodig om een cadeautje
voor jezelf of een ander te maken.
Vrijdag 11 april van 10.00 – 11.30 uur
Door: Joyce Jansen-Muller / www.rvagroep.nl

CloserConnection
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Vr2D Krachtwerk / workshop

Het idee achter Krachtgericht werken is: iedereen maakt deel uit van de samenleving
en iedereen kan op zijn of haar eigen manier hieraan meedoen met zijn of haar eigen
mogelijkheden.
Vrijdag 11 april van 10.00 – 11.30 uur
Door: Ina Koomen / Maatschappelijke opvang Den Bosch www.modenbosch.nl

Het idee achter Krachtgericht werken is: iedereen maakt deel uit van de samenleving
en iedereen kan op zijn of haar eigen manier hieraan meedoen met zijn of haar eigen
mogelijkheden.
Vrijdag 11 april van 11.45 – 13.15 uur
Door: Ina Koomen / Maatschappelijke opvang Den Bosch www.modenbosch.nl

Vr1E Tips en Tricks in Word en Excel / workshop

Vr2E Vrijwillig Mentor zijn, kan dat wel? / workshop

Nog wat te leren of te vragen over de bekende computerprogramma’s Word en Excel:
schrijf je dan in en schuif aan.
Vrijdag 11 april van 10.00 – 11.30 uur
Door: Femke Gijsberg & Gerard Latjes / Avans Hogeschool www.avans.nl

Steeds meer kwetsbare burgers willen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven
functioneren. Ook als ze de complexheid van hun leven niet meer geheel kunnen
overzien. Een wettelijk toegekende mentor kan hen daar vanuit een onafhankelijke
positie in ondersteunen.
Vrijdag 11 april van 11.45 – 13.15 uur
Door: Keesjan Goudswaard / Mentorschap Midden-Noordoost Brabant
www.mentorschap.nl/mnob

Vr2A Vrijwilliger in Balans / workshop
Tai Qi en Qi Gong oefeningen om je balans als vrijwilliger te bewaren, in je eigen
kracht te blijven staan en soepel je grenzen te beheren. Zo blijf je met plezier én
gezond geven en helpen!
Vrijdag 11 april van 11.45 – 13.15 uur
Door: Brigitte Arts / Acupunctuur van Brigitte Arts www.acupunctuurbrigittearts.nl

Vr2B Leer agressie voor te zijn / workshop

CloserConnection

Vr1D Krachtwerk / workshop

Vr3A Theatervoorstelling
Van 14.00 tot 15.00 uur kun je in de aula van de Avans Hogeschool aan de
Onderwijsboulevard een leuke, enerverende en vooral ook verrassende theater
voorstelling bijwonen. De voorstelling prikkelt en inspireert; een mooie afsluiting
van een interessante week.

Leer tijdens een korte training de basisbeginselen om fysieke agressie te voorkomen.
De trainer zal hierbij als acteur optreden en je laten ervaren wat de effecten van de
verschillende interventies zijn.
Vrijdag 11 april van 11.45 – 13.15 uur
Door: Pim Griens / Avans Hogeschool www.avans.nl

Vr2C Kom bij je innerlijke zelf / workshop
In deze workshop word je door middel van meditatie begeleid naar je innerlijke zelf.
Het ervaren waard!
Vrijdag 11 april van 11.45 – 13.15 uur
Door: Nel Luijsterburg
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llemaal!
Bedankt a
Bedankt
allemaal!
Zonder deze bijdragen was de
VrijwilligersAcademie – Closer Connection
niet mogelijk geweest.

We bedanken onderstaande personen, organisaties en bedrijven voor hun gratis
workshops en presentaties…
Acupunctuur Brigitte Arts / Alzheimer Nederland regio ’s-Hertogenbosch / Avans
Hogeschool / Bart de Ruijter / Be More / Cello Opleidingscentrum / Centrum voor
Jeugd en Gezin / De eendenkooi Maaspoort / Divers Welzijn / Doomernik training &
coaching / Door en Voor / Galant Vrijwilligersnetwerk / Gemeente ’s-Hertogenbosch /
GITP / Heerlijk-Eerlijk: leren door ervaren / Into autisme / Johan Kivits /
Kieft Mediation, training & advice / Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch /
Manu Keirse / Mooi zo goed zo, partners in sociale sponsoring / Nel Luijsterburg /
Paul van de Heijden / Reinier van Arkel / Social Workers, make a difference /
Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant Noord / Stichting Ismes / Stichting van mens tot
mens / Stichting omgaan met pesten / Transplantatiestichting / Vivent behandeling &
consultatie / YCL Yucel
Voor gratis bijdragen in financiële middelen en ‘natura’
Sociaal Fonds ‘s-Hertogenbosch / stichting Dynamis / Zayaz / Brabant Wonen /
Kleine Meierij
En voor hun inspanningen om de VrijwilligersAcademie tot een succes te maken:
De vele enthousiaste vrijwilligers en studenten van Avans!

VrijwilligersAcademie - Closer Connection
Voor vrijwilligers in buurtwerk, zorg en welzijn
en studenten Social Studies Avans.
80 workshops en presentaties in één week!
Informatie, kennis & genieten!
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De VrijwilligersAcademie Closer Connection
is een coproductie van:
Avans
Galant
Van Neynselgroep
Vivent
Divers
Voor nadere informatie:
T 06 21 22 05 11 (di. en wo. 10.00-12.00 uur)
E academie073@gmail.com
I www.academie073.nl
Academie073
@academie073

