
 

Trainingskalender – maart/april 2020  
 

Workshops en bijeenkomsten voor vrijwilligers, mantelzorgers 

en actieve bewoners 
 

Ben jij actief in Amersfoort en wil je extra kennis opdoen?   

Kijk snel hieronder of kijk voor uitgebreidere informatie op onze website: VrijwilligersAcademie 

Deelname aan deze cursussen is gratis. 

Heb je een vraag, stuur dan een mail naar: va@indebuurt033.nl. 
 
 

Brand en ontruiming 
 
Organisatie: Indebuurt033 en  

HER Opleidingen & Advies 

 

 

 

Cursus 
 

Ben jij voorbereidt op gevaarlijke 

situaties tijdens je vrijwilligerswerk? 

Weet jij wat je moet doen als er 

brand uitbreekt of als het gebouw 

ontruimt moet worden?  

 

In deze cursus leer je waar je op 

kunt letten om veiligheidsrisico’s te 

verkleinen en hoe je kunt handelen 

in geval van nood. Je krijgt de 

mogelijkheid om zelf te oefenen in 

het gebruik van kleine blusmiddelen. 

28 februari 2020 
 

Datum: Vrijdag 28 februari 

Tijdstip: 9:00-12:00 uur 

 

Locatie: 

HER Opleiding & Advies 

Modemweg 17  

Amersfoort 

 

Kosten: gratis 

 

Aanmelden: 

va@indebuurt033.nl 

 

Mantelzorg en NAH 
Thema: (zelfstandig) wonen 

 
Organisatie: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Informatieavond 

Als je hersenletsel hebt kunnen 

dagelijkse dingen ineens veel moeite 

kosten. Hoe kun je het beste wonen? 

‘Gewoon’ thuis, of bij een locatie 

waar 24 uur per dag professionele 

zorg is?  

InteraktContour geeft deze avond 

informatie over de individuele 

begeleiding die je handvatten geeft 

om zo zelfstandig mogelijk te blijven 

functioneren en te wonen, waar 

mogelijk met de hulp van digitale 

hulpmiddelen. De naasten worden 

hierbij nauw betrokken en begeleidt.  

2 maart 2020 
 

Maandag 2 maart 

19:30 – 21:30 uur 

 

Locatie: 

Boogh 

Satelliet 10 

Amersfoort 

 

Aanmelden: 

Sytske Stoop, Indebuurt033 

mantelzorgers@indebuurt033.nl  

Tel: 06-53588846 

 

Peter Laseur, Hersenletsel.nl  

Tel: 06-15296044 

laseur17@casema.nl  

 

Mantelzorg en (levens-) 

testament 
 

Organisatie: Indebuurt033 en  

VBC notarissen 

Themabijeenkomst 
 

Aan de orde komt: wat in een 

levenstestament en in een 

testament kan worden geregeld. 

Maar ook wat het betekent als je als 

mantelzorger de taak krijgt als 

belangenbehartiger. Want wat wordt 

er nu precies van je verwacht als je 

optreedt als belangenbehartiger? En 

hoe leg je verantwoording af aan 

anderen om mogelijk latere 

verwijten te voorkomen? Wie wijs je 

aan die de regelingen in het 

testament gaat uitvoeren?  

11 maart 
 

Woensdag 11 maart 

19:30 – 21:30 uur 

 

Locatie: 

De Bron 

Vogelplein 1 

Liendert 

Amersfoort 

 

Aanmelden: 

mantelzorgers@indebuurt033.nl  

Heleen Vonk 06-4255 5709 

Sytske Stoop 06-5358 8846 
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Mantelzorg en dementie 
 

Organisatie:  

Indebuurt033 en Beweging3.0 

 

 

 

Vierdelige Cursus 
 

Vierdelige cursus voor 

mantelzorgers die zorgen voor 

naasten die een vorm van 

dementie hebben.  

U krijgt informatie over dementie 

en adviezen hoe u met dit 

ingrijpende proces om kunt gaan, 

herkennen van belasting bij uzelf, 

ondersteuningsmogelijkheden en 

uitwisselen van tips en 

ervaringen met andere 

mantelzorgers. 

Start 18 maart 2020 
 
Woensdag 18 en 25 maart en  

1 en 8 april 

13:30 tot 15:30 uur  

 

Locatie: 

Indebuurt033 

Drentsestraat 14 

Amersfoort 

 

Aanmelden:  

Heleen Vonk, 

mantelzorgers@indebuurt033.nl 

Tel: 06-4255 5709 

 
Werken met netwerken 
Voor actieve bewoners 

 

 

 

 

 

Training 
 

De training werken met netwerken 

biedt je concrete handvatten om de 

samenwerking in jouw eigen 

(net)werk beter te begrijpen en waar 

nodig te kunnen verbeteren. Omdat 

de training aan een gemengde groep 

van bewoners, bestuurders 

(raadsleden/wethouders) en 

ambtenaren wordt gegeven, leer je 

direct van elkaars ervaringen vanuit 

verschillende invalshoeken en bouw 

je ter plekke je eigen netwerk uit. 

 

8 en 22 april 2020 

 
Woensdag 8 en 22 april 2020  

(2 keer een middag en avond) 

 

Deelname is gratis 

 

Aanmelden: 

me.wingelaar@amersfoort.nl. 

 
Na de training in april volgt er dit jaar 

nog een training op 14 en 28 oktober. 

Mocht je daar belangstelling voor 

hebben, dan kun je dat ook alvast 

doorgeven.  

 

Vreemdelingenrecht 
 
Organisatie: Stadsring51 

 

 

 
 

 

 

 

 

Workshop 
 
Na het volgen van deze workshop 

weet je meer over: 

 

- de vreemdelingenwet, het 

vergunningstelsel en de 

wetgeving omtrent inburgering 

- gezinshereniging 

- diplomawaardering (een 

vreemdeling beschikt over een 

diploma, hoe kan hij dit diploma 

laten waarderen) 

- vreemdelingen met een 

participatiewet-uitkering en 

toeslagen 

- vreemdelingen in een 

echtscheidingsprocedure (moet 

de vreemdeling Nederland 

verlaten als hij/zij gescheiden 

is?) 

 

16 april 2020 

 
Donderdag 16 april 2020 

14:30-17:00 uur 

 

Locatie:  

Stadsring51,  

ingang via Geldloket,  

Van Persijnstraat 12 

 

Trainer:  

Mr. Bart S. Bernard, 

Advocaat Bernard 

 

Inschrijven via deze pagina: 

aanmelden training 

vreemdelingenrecht 

Kijk voor meer trainingen op: 

www.stadsring51.nl/academie 

Omgaan met psychische 

kwetsbaarheden (GGZ, Nah) 
 
Organisatie: Indebuurt033  
 

Toelichting 
 

Kom je in je vrijwilligerswerk wel 

eens gedrag tegen bij de ander 

waarvan je niet weet waar het 

vandaan komt of hoe je er mee om 

kan gaan? Dan is het fijn als je 

gedrag kan herkennen en begrijpen 

waar het vandaan komt.  

 

17 april 2020 
 

10.00 tot 16:00 uur  

(inclusief lunch) 

 

Indebuurt033 

Drentsestraat 14  

Amersfoort 

033-2048677 
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Deze training geeft kennisoverdracht 

over ziektebeelden vanuit de 

psychiatrie en GGZ en Niet 

Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

 

Naast theorie is er ruimte om 

praktijksituaties te oefenen met een 

trainingsacteur. 

 

Aanmelden: 
va@indebuurt033.nl 

 

Meer info: 

VrijwilligersAcademie 

 

https://www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/trainingen-cursussen/

