VAN WELKE TRAININGEN KUNT U GEBRUIK MAKEN
oktober 2018
Netwerk DAK biedt zelf geen trainingen aan. Omdat deskundigheid en bijscholing belangrijks is voor alle betrokkenen bij het diaconale
werk, is dit overzicht samengesteld. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Helma Hurkens van Netwerk DAK.
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Stichting De Kim
Stichting Presentie
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wat

Voor wie

Meer info

Coachings-traject kennis en ervaring opdoen met
fondsenwerving
Cursus fondsenwerven on line

Bestuurders en
coördinatoren
Bestuurders en
Coördinatoren

www.2select.nl

Cursus presentie
Intervisie en supervisie
De zesdaagse Introductiecursus Presentie,
De Vervolgcursus Presentie
De Leergang leidinggeven aan presentie voor managers,
De Presentiescholing voor Vrijwilligersorganisaties, voor
zorgvrijwilligers Een scholingsroute voor coördinatoren van
zorgvrijwilligers, die zelf presentiescholing aan vrijwilligers
binnen hun eigen organisatie te geven.

Vrijwilligers
Coördinatoren

www.stichtingdekim.nl
www.presentie.nl

Over presentie
individueel leren: supervisie, werkbegeleiding, coaching
leerroutes Urban Mission
intervisie straatpastores
vrijwilligerstrainingen
besturen ondersteuning
zelfbeheren kun je leren

Vrijwilligers
Coördinatoren
Beginnende werkers
Straatpastores
Vrijwilligers
Bestuurders

https://www.vsbfonds.nl/overvsbfonds/donatie-aanvragen/onlinecursus-fondsenwerving

www.korschippers.nl

Humanitas online

Empowerment, Versterkend gesprek, Grenzen stellen,
Netwerken versterken, omgaan met emoties.
Vrijwilligers begeleiden
De Trainingswinkel van het Expertisenetwerk Levensvragen en
Ouderen biedt handvatten en inspiratie rond omgaan met
levensvragen. Deelnemers evalueren de trainingen als zeer
behulpzaam voor hun dagelijks (vrijwilligers)werk, leerzaam en
inspirerend. Er zijn trainingen met open inschrijving en je kunt
ook een trainer inhuren voor een bijeenkomst in de eigen
organisatie.

Vrijwilligers,

Coaching vrijwilligersmanagement - najaar 2018

Coördinatoren

Vrijwilligersacademie

Veel steden hebben een vrijwilligersacademie of een
vrijwilligerscentrale met een aanbod van cursussen.
Bijvoorbeeld voor vrijwilligers in de informele zorg. De
kwaliteit is sterk wisselend.

Vrijwilligers

De ervaringsdeskundige

Vind op dit kennisplein alles over de inzet van
ervaringsdeskundigen in de psychiatrie, scholing,
voorwaarden.
Op verschillende plaatsen in het land zijn er opleidingen voor
ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting: EDASUopleiding.

Ervaringsdeskundigen,
bezoekers die zich
verder willen
ontwikkelen

https://www.deervaringsdeskundige.nl/

Pastoraal gesprek
Diaconaat en armoede in Nederland
Kerk en vluchtelingen
Training, coaching en provocatieve of contextuele masterclass
deels onderdeel uit van het Open erkend Aanbod van de

Vrijwilligers

https://www.protestantsekerk.nl/actiefin-de-kerk/leren/trainingen

Coördinatoren

http://onverwachtopgewekt.nl/

Trainingswinkel van het
expertisenetwerk
levensvragen en
ouderen

ALGEMEEN
Movisie

PASTORAAL
PKN PCTE Protestants
Centrum Toerusting
educatie
Onverwacht Opgewekt

Coördinatoren
Vrijwilligers

www.humanitas.nl/over-ons/trainingenvoor-vrijwilligers/
http://www.relief.nl/trainingswinkel/

https://www.movisie.nl/training/coachingvrijwilligersmanagement

Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers
die vijf jaar of langer ervaring hebben
AGRESSIE
Lokale GGZ
ARMOEDE
Stichting de Vonk Training

Trainingen rond omgaan met agressie

Vrijwilligers

Armoede onder de loep
Workshop: Hoe word ik een presente vrijwilliger?
Luistertraining: De kunst van het verstaan

Bestuurders,
Vrijwilligers
Vrijwilligers

http://stichtingdevonk.nl/

