Vrijwilligerscollege

Vrijwilligers steeds belangrijker in de samenleving

Inleiding
Vrijwilligers worden steeds belangrijker in de samenleving. Zij verrichten niet alleen aanvullende taken, maar vaak
ook een deel van de taken van voorheen beroepskrachten. Hierdoor wordt het belang van scholing van vrijwilligers
steeds groter. Bijvoorbeeld op het gebied van grenzen aangeven, sociale vaardigheden en communicatie.
Instellingen die gericht zijn op zorg- en dienstverlening maar ook verenigingen die vaak te maken krijgt met verzwaring van wet- en regelgeving, hebben belang bij een goed opgeleid vrijwillig kader.
Vrijwilligers zelf hebben belangen bij scholing omdat zij zichzelf daardoor kunnen ontwikkelen, en zich beter toegerust voelen voor hun taken. Ook zullen ze zich dan meer erkend en gewaardeerd voelen. Ze kunnen ook hun eigen
kennis delen door zelf een training of workshop (mede) te verzorgen. Op deze manier blijven zij gemotiveerd. De
trainingen zijn altijd gericht op het vergroten van motivatie en plezier bij vrijwilligers.

Leer van Elkaar!
Binnen Vrijwilligerscolleges leren vrijwilligers van elkaar. Een administratiekantoor ondersteunt een penningsmeester-in-de-dop. Een gepensioneerde geeft een cursus fondsenwerving. Of een vrijwilliger van de voetbalkantine
geeft een cursus bar-beheer. Alles is mogelijk. De colleges zijn ontwikkeld om vrijwilligers te helpen hun werk nog
beter te doen en om nieuwe groepen mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. Wilt u vrijwilliger worden? Of werkt u al vrijwillig en wilt u nieuwe vaardigheden opdoen? Dan is het Vrijwilligerscollege er voor u!

Wat wij bieden
Het Vrijwilligers College Vivaan (VCV) is in het leven geroepen om een antwoord te geven op de scholingsbehoeften
van vrijwilligers.
Bent u vrijwilliger en hebt u een scholingsvraag? U kunt deze kenbaar maken bij het VCV. Het VCV onderzoekt of
deze vraag ook bij andere vrijwilligers leeft en gaat vervolgens op zoek naar iemand die de training kan geven.
Het kan ook zijn dat u meer gebaat bent bij een individueel coachingstraject. Ook in dat geval kan het VCV op zoek
naar iemand die dat bieden wil.

Wat wij vragen
Zet uw talent in
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Samen
beschikken zij bovendien over een
schat aan vaardigheden, kennis en
talenten, Het Vrijwilligerscollege zet
die talenten in. Heeft u kennis, ervaring of deskundigheid en zet u die
graag vrijwillig in als trainer of begeleider? Dan is het Vrijwilligerscollege op zoek naar u!
Het VCV is op zoek naar:
• Ervaren vrijwilligers en andere
burgers die nieuwe vrijwilligers
wegwijs willen maken.
• Maatschappelijke organisaties
die hun cursussen open willen
stellen voor vrijwilligers van andere organisaties of hun expertise ter beschikking willen stellen.
• ZZP-ers die hun ervaring up-to-date willen houden door trainingen aan te bieden aan de vrijwilligerssector
• Werknemers van bedrijven die in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen trainingen, adviestrajecten, workshops willen geven en/of het VCV willen faciliteren.

Kosten
Het VCV gaat uit van het solidariteitsbeginsel. Dit houdt in dat trainers geen vergoeding krijgen en dat de cursussen
gratis aangeboden worden.

Wat levert het VCV u op
• Vrijwilligers: het is fijn om toegerust te zijn voor uw vrijwilligerstaak en u te blijven ontwikkelen. Ook is het leuk en
leerzaam om anderen op weg te helpen.
• Organisaties: het is in uw belang om goed toegeruste en gemotiveerde vrijwilligers tehebben. Door binnen het
VVC samen te werken kunt u uw scholingsbudget laag houden en waardering voor uw vrijwilligers uiten.
• Bedrijven: het is een goede manier om vorm te geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

Voor meer informatie en contact kunt u terecht bij:
Nezahat Akbal, coördinator vrijwilligerscollege
vrijwilligerscollege@vivaan.nl
06-14342408

De vrijwilligerscolleges zijn ontwikkeld door het Skanfonds,
in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties
Vrijwilligerswerk (NOV) en Movisie. Vivaan is één van de
10 vrijwilligerscentrales die door het Skanfonds in de gelegenheid is gesteld om het VCV op te richten.

