Programma Vrijwilligers Academie
Onze Vrijwilligers Academie organiseert bijeenkomsten, trainingen en workshops.
De academie richt zich enerzijds op bestuursleden van vrijwilligersorganisaties en
anderzijds op alle ‘uitvoerende’ vrijwilligers uit de gemeente Rheden en Rozendaal.
Hieronder vind je het actuele programma. Aanmelden of meer informatie? Neem
contact op met Thijs den Heijer.
Voor besturen/vrijwilligerscoördinatoren
Bijeenkomst sociale veiligheid en grensoverschrijdend gedrag – In samenwerking
met Guus Bremer, expert sociale veiligheid bij NOV
Rheden: 8 juni (19:30 – 21:30 uur, Dorpshuis Rheden, Meester B. van Leeuwenplein
3, Rheden)
Iedere deelnemer aan de activiteiten van jouw stichting of vereniging moet kunnen
rekenen op een veilige en positieve omgeving. Wij hebben daar gezamenlijk de
verantwoordelijkheid voor. Wil je je verder verdiepen in sociale veiligheid? Op deze
avond wissel je van gedachten over sociale veiligheid. Je krijgt een overzicht van de
maatregelen die je moet/kunt treffen om de vereniging sociaal veilig te maken.
We vinden het belangrijk om hierover samen in gesprek te gaan en met jou te kijken
hoe we vrijwilligersorganisaties het beste kunnen ondersteunen bij dit belangrijke
onderwerp.
Voor vrijwilligers:
Themabijeenkomst over verslaving en middelengebruik - gegeven door IrisZorg
Rheden: 14 juni (19:00 – 21:00 uur, Dorpsstraat 70 Rheden)
In deze themabijeenkomst staan we stil bij het omgaan en begeleiden van
inwoners, die problemen hebben rondom verslaving en/of middelengebruik. Hoe
herken je het en hoe ga je er mee om en hoe maak je het bespreekbaar? Waar kan
je als vrijwilliger terecht voor informatie en advies en waarnaar kan je een inwoner
doorverwijzen?

Psychiatrie in vogelvlucht - gegeven door Pro-persona Connect
Rheden: 7, 14 en 21 oktober (13:30 - 16:30 uur, Dorpsstraat 70 Rheden)
Een korte cursus waarin veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen worden toegelicht.
Naast een introductie op psychische problemen en psychiatrie zal worden ingegaan op

de gevolgen die psychische problemen kunnen hebben op het gedrag. De cursus
heeft tot doel het vergroten van kennis en handelingsbekwaamheid van vrijwilligers
in de omgang met mensen met psychische problemen
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