
 

 

Cursusaanbod 2014 
 

Jaarlijks stelt Venzo een cursusaanbod samen ter ondersteuning en professionalisering van 

vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Amsterdam Zuidoost. Het samenstellen van het 

cursusaanbod wordt dan ook gedaan aan de hand van input, afkomstig van vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties uit Amsterdam Zuidoost. 

 

 

De eerste workshop van dit jaar was de workshop “Vrouw, empower jezelf!” op zaterdag 25 

januari. Deze workshop werd aangeboden in samenwerking met Audrey Soekhradj van het 

bedrijf  Jobcoach4U (www.jobcoach4u.eu),  een organisatie gericht op vrouwen tussen de 25 en 

55 jaar. Audrey heeft deze workshop ontwikkeld gericht op vrouwen die bewust stappen willen 

zetten in hun leven. Stappen op het gebied van werk maar  ook daar buiten. Tijdens deze 

workshop ontdekken de deelnemende vrouwen waar toe zij in staat zijn en krijgen ze hulp bij 

het bepalen van hun doel(en). Er wordt geleert om op een simpele manier de stappen naar het 

behalen van een doel te concretiseren. Aan het eind van deze workshop heeft men 

daadwerkelijk een stappenplan en de motivatie om de gestelde doel(en) te realiseren. 

 

 

De andere workshops die dit jaar georganiseerd worden zijn: 

 

Workshop 2:   Social media voor organisaties 

Doel: Het leren gebruiken van social media (facebook) ter profilering van de 

organisatie en ter werving en binding van de doelgroep 

Doelgroep:  Vrijwilligersorganisaties 

Datum:   Zaterdag 29 maart 2014 

Deelnemers:  15 personen (maximaal) 

Kosten:  €20,- p.p. 

Start:    10.00uur 

Einde:    15.00uur 

Locatie:   CEC gebouw 

   Bijlmerdreef 1289 

   1103 TV Amsterdam  

Inschrijven:  vanaf 25-2-2014 t/m 21-3-2014 

 

Workshop 3:   Vrijwillige ondersteuning in de zorg 

Doel: Vrijwilligers die actief zijn of worden in de zorg basiskennis aan te reiken 

ter uitvoering van ondersteuning in de zorg. 

Doelgroep:  Vrijwilligers 

Datum:   Zaterdag 28 juni 2014 

Deelnemers:  15 personen (maximaal) 

Kosten:  €10,- p.p. 

Start:    10.00uur 

Einde:    15.00uur 

Locatie:   CEC gebouw 

   Bijlmerdreef 1289 

   1103 TV Amsterdam  

Inschrijven:  vanaf 26-5-2014 t/m 20-6-2014 

 

 



 

 

Workshop 4:   Vrijwilligers empowerment 

Doel: Het vergroten van de assertiviteit, het zelfbewustzijn en het positief 

zelfbeeld om zo vrijwilligers in staat te stellen om zich optimaal in te 

kunnen zetten als vrijwilliger. 

Doelgroep:  Vrijwilligers 

Datum:   Zaterdag 19 juli 2014 

Deelnemers:  15 personen (maximaal) 

Kosten:  €10,- p.p. 

Start:    10.00uur 

Einde:    15.00uur 

Locatie:   CEC gebouw 

   Bijlmerdreef 1289 

   1103 TV Amsterdam  

Inschrijven:  vanaf 16-6-2014 t/m 11-7-2014 

 

Workshop 5:   Vrijwilligersmanagement 

Doel: Het aanreiken van basiskennis over diverse stijlen en effecten van het 

leiding geven aan vrijwilligers (onbetaalde krachten). 

Doelgroep: Werknemers en vrijwilligers die leiding geven aan vrijwilligers 

Datum:   Zaterdag 30 augustus 2014 

Deelnemers:  15 personen (maximaal) 

Kosten:  €20,- p.p. 

Start:    10.00uur 

Einde:    15.00uur 

Locatie:   CEC gebouw 

   Bijlmerdreef 1289 

   1103 TV Amsterdam  

Inschrijven:  vanaf 28-7-2014 t/m 22-8-2014 

 

Workshop 6:   Medewerker eerste hulp 

Doel: Vrijwilligers opleiden tot medewerker eerste hulp en hun in staat stellen 

EHBO werkzaamheden uit te oefenen. 

Doelgroep:  (aspirant) zorgvrijwilligers 

Datum:   Zaterdag 25 oktober 2014 

Deelnemers:  20 personen (maximaal) 

Kosten:  €10,- p.p. + opname in de Venzo poule ‘Medewerker 1ste hulp’ 

Start:    10.00uur 

Einde:    15.00uur 

Locatie:   CEC gebouw 

   Bijlmerdreef 1289 

   1103 TV Amsterdam  

Inschrijven:  vanaf 22-9-2014 t/m 17-10-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Workshop 7:   Fondsenwerving 

Doel: Aanleren wat fondsenwerving is, welke manieren er zijn om aan extra 

middelen te komen en welke daarvan het beste passen bij uw vereniging 

of stichting. 

Doelgroep: vrijwilligers(organisaties), stichtingen en verenigingen 

Datum:   Zaterdag 29 november 2014 

Deelnemers:  30 personen (maximaal) 

Kosten:  €20,- p.p. 

Start:    10.00uur 

Einde:    15.00uur 

Locatie:   CEC gebouw 

   Bijlmerdreef 1289 

   1103 TV Amsterdam  

Inschrijven:  vanaf 27-10-2014 t/m 21-11-2014 

 

 

Bij de start van een inschrijvingstermijn wordt een informatieve uitnodiging verstuurd. Aan de 

hand hiervan kunt u zich aanmelden. 

 

Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben dan horen wij deze graag. U kunt contact met ons 

opnemen via onderstaande gegevens: 

 

Telefoon: 020 760 11 70 

Email:  a.mensah@venzo.co.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Venzo 


