Dag iedereen!

Ben jij een vrijwilligerscoach? Heb jij in je (vrijwilligers)werk de specifieke taak om vrijwilligers te
begeleiden en ondersteunen? Dan komen deze onderstaande vormingen misschien tegemoet aan
jouw noden en verwachtingen?
We voorzien hier 2 keer de zelfde reeks (overdag en avond). Je kan kiezen uit 6 thema’s. Je hoeft
uiteraard niet deel te nemen aan de hele reeks…

Deze vormingen worden aangeboden in kader van ondersteuning aan verenigingen, diensten,
organisaties, burgerinitiatieven die werken met asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers en andere
kwetsbare mensen…
We richten ons naar beroepskrachten én vrijwilligers…

Het overzicht!

Coachen van vrijwilligers
Is dat nu coachen wat ik (instinctief) doe?
Wat houdt coaching allemaal in?
We ontwikkelen samen een visie op het coachen van vrijwilligers, proeven hoe dat gaat en
onderzoeken hoe die rol nog beter in de praktijk om te zetten.

Motiveren van vrijwilligers
Hoe herken ik de motivatie en talenten van vrijwilligers?
Hoe motiveer ik de vrijwilligers?
Hoe motiveer ik op maat in een diverse vrijwilligersploeg: kartrekkers en volgers, anciens en
nieuwtjes,…?
We verzamelen bruikbare tips die ervoor zorgen dat het vuur gaat branden en blijft branden.

Vrijwilligers duurzaam verbinden met de organisatie
Wat willen zij? Wat willen wij? Hoe vinden we elkaar?
Wat hebben wij als organisatie te bieden aan de vrijwilliger? Hoe zijn wij ondersteunend voor het
vrijwillig engagement?
Wat mogen wij verwachten van een vrijwilliger? Kunnen we iets opleggen aan een vrijwilliger?

We leggen de perspectieven van de vrijwilligers en de organisatie samen en gaan op zoek naar
duurzame verbinding.

Begeleiden van vrijwilligers in hun contacten met kwetsbare mensen
Wat kunnen vrijwilligers betekenen voor kwetsbare mensen?
Hoe kan ik hen helpen om niet alleen problemen te zien, maar ook krachten en mogelijkheden?
We verzamelen tips om krachtgericht te kijken naar kwetsbare mensen en op een gelijkwaardige
manier ondersteunend te zijn.

Versterken van vrijwilligers in hun engagement
Hoe kan ik het leren van een vrijwilliger versterken en ondersteunen? Je proeft van feedback als
voedsel voor het groeien.
Je verzamelt bruikbare tips om te zorgen dat vrijwilligers worden uitgedaagd én ondersteund in hun
persoonlijk groeiproces.

Beschermen van vrijwilligers in hun engagement
Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen krijgen zware verhalen te horen. Hoe zorg ik ervoor
dat het voor een vrijwilliger niet teveel wordt?
Hoe coach ik de vrijwilliger om zijn eigen grenzen te bewaken?
We onderzoeken welke de grenzen zijn van het engagement en welke rol je daarbij wil opnemen
vanuit je organisatie.

Overdag reeks = van 13.30 uur tot 16.00 uur (we voorzien fruit)

-

Dinsdag 22/5: Hoe vrijwilligers coachen?
Dinsdag 12/6: Hoe vrijwilligers (blijvend) motiveren?
Dinsdag 11/9: Hoe verbind je vrijwilligers duurzaam met je organisatie?
Dinsdag 9/10: Hoe vrijwilligers begeleiden in hun contacten met kwetsbare mensen?
Dinsdag 13/11: Hoe vrijwilligers versterken in hun engagement?
Dinsdag 11/12: Hoe vrijwilligers beschermen in hun engagement?

Avond reeks = van 18.30 uur tot 21.00 uur (we voorzien broodjes)

-

Dinsdag 22/5: Hoe vrijwilligers coachen?
Dinsdag 12/6: Hoe vrijwilligers (blijvend) motiveren?
Dinsdag 11/9: Hoe verbind je vrijwilligers duurzaam met je organisatie?
Donderdag 18/10: Hoe vrijwilligers begeleiden in hun contacten met kwetsbare mensen?

-

Donderdag 22/11: Hoe vrijwilligers versterken in hun engagement?
Dinsdag 11/12: Hoe vrijwilligers beschermen in hun engagement?

Locatie?
Alle sessies vinden plaats in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 te 9000 Gent.
Meer bepaald, in de Afrikazaal op het gelijkvloers.

Inschrijving?
Is verplicht en kan per mail naar martine.detroch@stad.gent
Opgelet: er kunnen slechts 12 personen deelnemen per vorming, dus tijdig inschrijven.

Hoe kan je je voorbereiden?
Denk al eens na over de vragen. Neem de uitdagingen en verhalen uit jouw praktijk mee naar de
vorming.

Heb je vragen? Laat het weten.
Ik help je graag verder.

Met vriendelijke groeten
Martine De Troch
(niet aanwezig op woensdag)
Sociaal consulente Vrijwilligerspunt Gent
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid Stad Gent
Bezoekadres: Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 53 64 – 0478 40 60 64
Internet stad.gent

Aansprakelijkheidsbeperker
Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door
intellectuele eigendomsrechten. Lees meer ...

