
 
Aanmelding workshopcarrousel: 
 

0 Ja, ik kom 24 oktober naar de workshopcarrousel.  
 
U kunt deelnemen aan 2 workshops. Graag verzoeken wij u  
3 voorkeuren op te geven: 
 

1 ………………………………………………………………….. 
 

2 ………………………………………………………………….. 
 

3 …………………………………………………………………… 
 

 
Ik maak wel / niet gebruik van de maaltijd (soep met broodjes).    

 
 

Naam:   …………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………………… 
 
Emailadres:  ……………………………………………………………………. 
 
Ik werk als vrijwilliger bij : ……………………………………………………………. 
 
 
============================================================ 
 
 
Omschrijving workshops: 
 
Workshop 1: Meer zicht op slechtziendheid 
In deze workshop, aangeboden door Koninklijke Visio uit Amsterdam,  wordt u 
meegenomen in de wereld van iemand met een visuele beperking: naast een 
klein stukje theorie zal de workshop met name praktisch zijn: u zult zelf ervaren wat 
het is om een visuele beperking te hebben. Daarnaast krijgt u tips over het 
begeleiden en betrekken van slechtzienden bij het dagelijks leven en activiteiten. 
 
Workshop 2: Wat is Autisme 
In deze workshop, aangeboden door Autisme Spiegel uit Ermelo, wordt uitgelegd 
wat ASS (Autisme Spectrum Stoornis) inhoudt en wat dit betekent voor de persoon 
die ASS heeft. Ook hoort u hoe u als vrijwilliger om kunt gaan met een persoon 



met ASS. Soms is het best lastig om hen op een goede manier te begeleiden of te 
ondersteunen bij hun activiteiten en werkzaamheden. Aan de hand van 
verschillende oefeningen ervaart u wat het kan betekenen om ASS te hebben 
en krijgt u tips over het omgaan met mensen met ASS. 
 
Workshop 3: Crowdfunding; hoe kom ik aan geld voor mijn project 
In deze workshop, aangeboden door docent Ym de Roos, ontvangt u aan de 
hand van voorbeelden uitleg over diverse vormen van crowdfunding, van klein 
(paar honderd euro) tot groot (miljoenenwerk). 
Het is heel simpel om geld en andere middelen te organiseren voor kleine 
projecten. Het belangrijkste daarbij is om een goede inhoudsbeschrijving van uw 
project te maken. Voor deze workshop is het nodig om van tevoren na te denken 
voor welk project u crowdfunding zou willen inzetten. 
Deelnemers die na deze workshop dieper op de materie in willen gaan, kunnen 
dat aan het eind van de workshop aangeven. Wellicht wordt er in het najaar een 
extra verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. 
 
Workshop 4: EHBO: uitleg en demonstratie van reanimatie  
In deze workshop, aangeboden door EHBO-Nijkerk, ontvangt u een uitleg en 
demonstratie van een reanimatie.  
Als vrijwilliger komt u soms in een situatie waar u acuut moet handelen. Als iemand 
onwel wordt is het fijn als u weet wat u dan kunt doen. 
Een mooie kennismaking.  
 
Workshop 5: Effectief omgaan met Weerstand; hoe bereik ik verandering 
In deze workshop, aangeboden door BuroMediation uit Amersfoort, leert u uw 
eigen manier van communiceren af te stemmen op het gedrag van de ander.  
Vrijwilligerswerk is mensenwerk. U wilt mensen iets aanreiken of mensen in 
beweging brengen. Wat doet u als de ander weerstand biedt tegen 
verandering? Weerstand kent vele verschijningsvormen. Welke zijn dat en hoe 
gaat u hier effectief mee om?  
 
Workshop 6: Didactisch coachen; hoe versterk ik iemands inzet 
In deze workshop, aangeboden door sportdocent Rick Peeters, maakt u kennis 
met didactisch coachen. Belangrijk hierin is om te leren hoe je in contact met de 
ander iemands kracht naar boven krijgt. Soms wilt u in uw vrijwilligerswerk mensen 
positiever, krachtiger zetten. U zet ze aan tot meer  nadenken en tot het 
verbeteren van hun houding om wat te leren. Didactisch coachen is gericht op 
het vinden van een goed evenwicht tussen aanwijzingen geven, vragen stellen 
en feedback geven. Als u wilt werken vanuit een nog betere relatie, dan is de 
workshop didactisch coachen misschien iets voor u. 
  
 


