
Donderdag 
28 oktober 2021

18.00 - 21.00 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. Tijdens de scholingsavond kunt u één 

workshop volgen. 

Wij ontmoeten u graag op 28 oktober 2021



Programma:
17.45 uur inloop
18.00 uur start met een maaltijd
18.45 uur start workshop
19.45 uur pauze
20.00 uur vervolg workshop
21.00 uur einde

Voor wie:
Vrijwilligers, mantelzorgers uit de gemeente Barneveld en Scherpenzeel 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 QR-code. 

Prijs: 
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden. 

Meer informatie?
Bel dan naar 0342-745004 en vraag naar Mirjam Bos of mail naar 
aanmelden@welzijnbarneveld.nl

Locatie:

De Meerwaarde

Rietberglaan 6

Barneveld

Donderdag, 28 oktober 2021



Aanbod scholingsavond
In het onderstaande overzicht vindt u het aanbod van de scholingsavond. Wij 

vragen u een top 3 op te geven van welke workshop u graag wilt volgen. 
Dit kunt u invullen bij uw aanmelding.

Omgaan met conflicten 
Omgaan met conflicten: Hoe doe u dat? Conflicten zijn onvermijdelijk. Iedereen 
raakt weleens in een conflict verzeild. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, 
maar het is wel belangrijk hier op een juiste wijze mee om te gaan. Niet alleen 
voorkomt u hiermee dat een conflict uit de hand loopt, hiermee is het ook 
mogelijk toekomstige conflicten tegen te gaan en een prettige sfeer tussen beide 
partijen te behouden. 

Creatief aan de slag
Als vrijwilliger werkt u met mensen, dat is uw passie. In deze workshop staat u 
zelf centraal. U oefent met technieken en gaat uw eigen levensboom tekenen of 
schilderen. Alles kan! De boom heeft een bepaalde symboliek, daar hoort u meer 
over in de workshop!   

Video’s maken 
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! 

CV/sollicitatie training 
Bent u op zoek naar een betaalde baan? En kunt u wel wat hulp gebruiken met 
solliciteren? In deze workshop leert u wat belangrijk is voor het opmaken van uw 
CV en ontvangt u tips bij het solliciteren. Op naar een nieuwe, mooie uitdaging!  

Omgaan met dementie 
Als vrijwilliger kunt u in aanraking komen met mensen met dementie. In deze 
workshop wordt uitgelegd welke vormen van dementie er zijn. Daarnaast is er 
aandacht voor de omgang met mensen met dementie. Wat kunt u beter niet 
doen? En wat is juist goed om te doen? Handvatten voor omgaan met mensen 
met dementie! 


