
 

 

Workshopfolder 2020 
 

DE WORKSHOPS VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE 

PRIKKELEN VRIJWILLIGERSGROEPEN ROND THEMA’S DIE ZE 

BELANGRIJK VINDEN. ONTDEK HIER ONS NIEUWE AANBOD. 

 

 



Nieuwe workshop 2020 

 
Thema ‘Missie en rol’ 

 

Duidelijke gesproken taal 

In deze vorming ontdek je op een interactieve manier hoe je conversaties met anderstaligen en 

laagtaalvaardigen vlotter laat verlopen. Omdat je op voorhand thema’s doorgeeft, is de vorming op maat 

van je groep of vereniging. 
 

 2 uur    

€ 250 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Agentschap Integratie en Inburgering 

 

 

Duidelijke geschreven taal 

In deze vorming leer je documenten om te zetten in duidelijke en eenvoudige taal, op maat van 

anderstaligen en laagtaalvaardigen. Hiervoor werk je met teksten van je eigen flyers, website, sociale media, 

nieuwsbrieven, mails, ... . 
 

 2 uur   

€ 250 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Agentschap Integratie & Inburgering 

 

Thema ‘Praktisch organiseren’ 

 

Je groep creatief uitgebeeld 

Zet je graag (letterlijk en figuurlijk) de talenten, ambities of de leuze van je vrijwilligersgroep in de kijker? In 

deze workshop focussen we eerst op de boodschap die jullie willen overbrengen. Daarna maken jullie er 

een creatief kunstwerk van.  
 

 3 uur    

€ 280 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Bazart - Inge Vanhoof   

 

 

Visueel vergaderen 

Leer je vergaderagenda of -verslag op een andere manier presenteren. Geen stukken tekst maar tekeningen 

die de boodschap weergeven. En daarvoor hoef je helemaal geen tekentalent te hebben. Met de 

basisvormen –en figuren uit deze workshop kan je vlot zelf aan de slag. 
  

 3 uur    

€ 255 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Bazart - Inge Vanhoof  

 

 

Meer inspiratie met Pinterest 

Op zoek naar nieuwe ideeën voor activiteiten, inkleding, recepten, … ? Pinterest is een virtueel prikbord 

waar je inspiratie kan vinden én vastleggen. In deze workshop maak je een Pinterestaccount met prikborden 

en krijg je tips en trucs om zo veel mogelijk nieuwe ideeën op te sporen.  
 

 2,5 uur   

€ 100 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Freelancer Nathalie Scheepmans 

  

 



Thema ‘Promotie en communicatie’ 

 

Vrijwilligersvacatures schrijven 

Hoe schrijf je een vrijwilligersvacature die mensen niet alleen aanspreekt, maar ook aanzet tot actie? Tijdens 

deze workshop werkt elke deelnemer, op basis van een openstaande vrijwilligerstaak, een wervende 

aantrekkelijke vacature uit. 
 

 2,5 uur   

€ 100 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Freelancer Ina Vandewijer 

 

 

Ontwerp je eigen flyer of poster 

Om een mooie flyer of affiche te maken, hoef je heus geen krak te zijn in Photoshop of Indesign. Met Canva 

ontwerp je snel en gemakkelijk een leuke flyer of poster uit voor een activiteit of  

evenement. Breng het nodige tekst- en beeldmateriaal mee! 
 

  2,5 uur   

€ 100 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

Freelancer Nathalie Scheepmans 

 

Thema ‘Zorg en zelfzorg’ 

 

Zelfzorg voor zorgvrijwilligers 

Leer als mantelzorger of vrijwilliger de grenzen van je draagkracht aangeven en bewaken. In deze vorming 

reiken we handvaten van goede zelfzorg aan. We besteden ook aandacht aan het belang van collegialiteit, 

communicatie en afspraken. We gaan na hoe je er met de hele vrijwilligersploeg werk van maakt. 
 

 3 uur    

€ 120 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug)  

Freelancer Marianne Hermans   

 

Getuigenis van een ervaringsdeskundige met een beperking 

De ervaringsdeskundige vertelt een persoonlijk verhaal over het leven met een beperking of ziekte. In elke 

getuigenis staan de uitdagingen, maar vooral de veerkracht en levenservaring van de persoon centraal. 

Deze inzichten helpen je op weg naar een respectvolle en open houding als zorgvrijwilliger of mantelzorger. 
 

 2,5 uur 

€ 150 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

 Keuze uit 4 ervaringsdeskundigen: 

 Johan vertelt, samen met een medewerker van Pasform vzw, over het leven met een verstandelijke 

beperking.* 

 Marleen, lid getuigennetwerk vzw GRIP, vertelt over haar leven voor en na haar CVA (beroerte).  

 Inge vertelt hoe haar autisme meer inhoudt dan beperkingen.  

 Veerle laat zien hoe zij en haar gezin omgaan met de langdurige ziekte van haar zoon.   

 

*de getuigenis kost 250 euro (+vervoerskost) omdat er 2 begeleiders zijn. 

 
 
 
 
 
 



 

Thema ‘Wetgeving’ 

 

De nieuwe VZW-wet 

Sinds 1 mei 2019 is de nieuwe vzw-wet van kracht voor alle vzw’s. In deze vormingen kom je te weten welke 

administratieve aanpassingen je moet doen en welke gevolgen er zijn voor aansprakelijkheid, het 

huishoudelijk reglement, besluitvorming,… .    

 2,5 uur   

€ 185 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

vzw-kliniek, Davy De Later 

 

 

UBO 

Sinds 31 maart 2019 moet je de "uiteindelijk begunstigden" van je vennootschap of vzw registeren in het 

zogenaamde UBO-register. In deze vorming ontdek je wie die uiteindelijke begunstigden zijn,  welke 

informatie je moet registeren en wie dit kan doen.   

 2,5 uur   

€ 185 euro  (+0,3653 euro/km heen en terug) 

vzw-kliniek, Davy De Later 

 

 

Ook nog in ons aanbod 

Deze bestaande workshops komen we in 2020 nog steeds graag bij jouw vrijwilligers begeleiden:   

 

 

Thema ‘Missie en rol’ 

1. Missie en visie van je vereniging 

2. Activiteitenaanbod van je vereniging 

3. Iedereen welkom in je vereniging 

4. Netwerken en samenwerken 

 

Thema ‘Vrijwilligersbeleid’ 

1. Vrijwilligers werven 

2. Vrijwilligers coachen 

3. Vrijwilligers waarderen 

4. Vrijwilligersbeleid 

5. Emoties en conflict in je vrijwilligersgroep 

 

Thema ‘Zorg en zelfzorg’ 

1. Basiscommunicatie voor vrijwilligers 

2. Beroepsgeheim en discretieplicht 

3. Grenzen stellen als vrijwilliger 

4. Omgaan met kwetsbare doelgroepen 

 

Thema ‘Praktisch organiseren’ 

1. Draaiboeken maken 

2. Prettig en efficiënt vergaderen 

3. Projecten schrijven 

4. Fondsenwerving 

 

Thema ‘Promotie en communicatie’ 

1. De UiT-databank 

2. Alternatieve aandachtstrekkers 

3. Pers en promotie 

4. Een website maken 

5. Jouw groep op facebook  

 

Thema ‘Wetgeving’ 

1. De vzw-wetgeving 

2. Het statuut van de vrijwilliger 

3. Vrijetijdswerk 

4. Papierwinkel 

5. Boekhouden voor verenigingen 

6. GDPR 

 

Meer info over inhoud, duur en prijs?  

Neem contact op met Karolien Nouwen, 011 560 107, karolien.nouwen@vormingpluslimburg.be. 

 


