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Leren en doen!

Trainingen en workshops maart - juni 2019

www.academie.zorgbelang-brabant.nl

Trainingen & workshops

KRACHTIG PITCHEN

GELD VOOR JOUW IDEE: CROWDFUNDING EN
ANDERE FINANCIERINGSBRONNEN

Tilburg
Vrijdag 29 maart 2019
9.30 - 12.30 uur

Tilburg
Donderdag 4 april 2019
13.30 - 16.30 uur

Hoe vertel je kort en krachtig jouw idee
of missie? Hoe overtuig je de ander van je
plan? Hoe ‘verkoop’ je je boodschap? Je
wilt iets voor elkaar krijgen en daar heb je
overtuigingskracht voor nodig. Vaak heb
je maar weinig tijd, soms maar een of twee
minuten. Wat je dan wel en niet vertelt is
belangrijk. In deze workshop scherp je je
kernboodschap aan en oefen je met het
presenteren hiervan. Kort én krachtig. Dat
zijn de kernwoorden van deze workshop.
Je gaat vooral zelf aan de slag. Door te
oefenen en vervolgens feedback te krijgen.
De workshop is bedoeld voor iedereen die
een idee of een missie heeft en wil leren
hoe je deze met meer overtuiging vertelt of
presenteert.

Als je op zoek bent naar geld voor een idee
of plan, of speciaal geïnteresseerd bent in de
mogelijkheden die crowdfunding biedt, dan
is deze workshop iets voor jou. Elke manier
van geld werven heeft zijn voor- en nadelen.
In deze workshop passeren ze allemaal
de revue. Na afloop kun je bepalen welke
financieringsbron het beste past bij jouw
idee of project.

ZORGVULDIG OMGAAN MET VRIJWILLIGERS

SAMEN AAN DE SLAG MET HET BEHALEN VAN
JE MAATSCHAPPELIJKE DOELEN!

SIGNALEN UIT DE JEUGDHULP:
WAT KUN JE ERMEE?

Tilburg
Donderdag 25 april 2019
9.30 - 16.00 uur

Tilburg
Maandag 6 mei 2019
9.30 - 12.30 uur

Tilburg
Donderdag 6 juni 2019
9.30 - 12.30 uur

Als organisatie wil je natuurlijk graag de
juiste vrijwilligers vinden en aan je binden.
Je wilt daarom ook zorgvuldig met hen
omgaan. Werken met vrijwilligers vergt een
eigen aanpak. Het betekent oog hebben
voor de mensen binnen je organisatie.
Tijdens deze praktijkgerichte training leer
je wat werken áls vrijwilliger en werken mét
vrijwilligers inhoudt en wat je daar in kunt
betekenen. Je gaat aan de slag met de ‘5xB
methode’ en leert deze succesvol toepassen
in je eigen organisatie. De training is
voor: bestuursleden van patiënten- en
cliëntenorganisaties, leden van adviesraden
en cliëntenraden en iedereen die binnen
zorg en welzijn werkt met vrijwilligers.

Hoe lever je met jouw project, activiteit
of initiatief een maximale bijdrage aan de
(maatschappelijke) doelen die je stelt? Hoe
kom je, samen met de mensen om wie het
gaat, tot een aanpak die echt impact heeft?
Tijdens deze workshop maak je kennis met
het begrip ‘impact’ en krijg je inzicht in wat
dit voor jouw organisatie of initiatief kan
betekenen. Je werkt volgens de principes
van co-creatie aan het vormgeven van
je strategie. Naast theoretische kennis,
concrete tips en ervaringen bieden wij je
de mogelijkheid om tijdens onze workshop
gebruik te maken van elkaars inhoudelijke
kennis en netwerk. Deze workshop is
interessant voor gemeenten, patiënten- en
cliëntenorganisaties, (zorg)professionals,
maatschappelijk initiatiefnemers en sociaal
ondernemers en vrijwilligers in zorg en
welzijn.

De vertrouwenspersonen van Zorgbelang
Brabant | Zeeland krijgen door hun
dagelijks contact met jongeren veel
signalen binnen van knelpunten in de
jeugdhulp. De belangrijkste 12 signalen
zijn samengevat. Wat kunnen en doen wij
met deze signalen? Hoe gebruiken wij de
signalen om de kwaliteit van de jeugdhulp
te verbeteren? Wat vinden jongeren er
zelf van en hoe kunnen wij hen betrekken
bij ontwikkelingen in de jeugdhulp die
voor hen van cruciaal belang zijn? Ben jij
beleidsmaker jeugd bij de gemeente, lid
van een adviesraad, jeugdhulpverlener
of heb je met jeugdhulp te maken? Dan
ben jij aan zet! Op welke wijze kun je deze
signalen inzetten om je werk voor deze
doelgroep te verbeteren? Graag wisselen
wij met jou hierover van gedachten. Tijdens
de workshop krijg je daarnaast handvatten
aangereikt voor de verdere ontwikkeling van
jouw beleid en aanpak.

WEGWIJS BINNEN DE PROVINCIALE EN
LOKALE DEMOCRATIE

‘GEEN GEBAKKEN LUCHT’

EIGEN REGIE EN POSITIEVE GEZONDHEID

Tilburg
Donderdag 13 juni 2019
13.30 - 16.30 uur

Tilburg
Woensdag 19 juni 2019
9.00 - 12.30 uur

Tilburg
Donderdag 20 juni 2019
9.30 - 12.30 uur

Deze workshop wijst je op een interactieve
manier de weg binnen de provinciale
en lokale democratie. Dit is handige
informatie als je betrokken bent bij
initiatieven die te maken hebben met
wonen, welzijn en/of zorg. Je leert hoe
het provinciale en het lokale bestuur
werkt. En wat dualisme betekent. De drie
wetten die bij het sociale domein horen
(Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) komen
aan bod. Na deze workshop weet je wie
je het beste kunt benaderen als je een
specifieke vraag hebt. De workshop is
bedoeld voor burgers die betrokken zijn bij
maatschappelijke initiatieven op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. En voor leden
van patiënten- en cliëntenorganisaties en
adviesraden als zij te maken hebben met
lokaal of provinciaal bestuur.

Inspirerend vertellen over het waarom,
hoe en wat van je organisatie

Gezondheid is niet alleen de afwezigheid
van ziekte, het is veel meer dan dat.
Mee kunnen bewegen met het leven,
veerkrachtig zijn en zelf regie voeren, staan
centraal in het model ‘Positieve Gezondheid’
van arts/onderzoeker Machteld Huber. In
dit model wordt niet gezondheid gezien als
doel, maar het leiden van een betekenisvol
leven. Of anders gezegd: zelf zoveel
mogelijk de regie voeren in het licht van
de uitdagingen van het leven. Het model
benoemt zes dimensies van gezondheid.
Deze dimensies geven inzicht in en
richting aan het werken aan persoonlijke
gezondheid. Tijdens deze workshop leer je
meer over eigen regie, maak je kennis met
het model en ga je hier ook praktisch mee
aan de slag. Zo krijg je een hernieuwde kijk
op jouw eigen gezondheid.

Wil jij duidelijk kunnen vertellen waar
jouw organisatie voor staat en waarom
je de dingen doet zoals je ze doet? Dan is
deze workshop iets voor jou! Aan de hand
van ‘De gouden cirkel’, van Simon Sinek
maak je stap voor stap je eigen, unieke
en inspirerende verhaal. Een verhaal met
een woweffect. Een verhaal dat mensen
raakt. Een verhaal waarmee je mensen aan
je organisatie bindt. Naast een klein deel
theorie ga je vooral creatief en praktisch aan
de slag: Waarom doe je wat je doet? Hoe wil
je je doel bereiken en wat doe je dan om je
doel te bereiken? Ook passeren een aantal
goede voorbeelden de revue.

Over Academie Zorgbelang

Academie Zorgbelang organiseert
trainingen, workshops en
themabijeenkomsten voor (zorg)
professionals, patiënten/cliënten,
mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en
welzijn, maatschappelijk initiatiefnemers,
sociaal ondernemers, cliënten- en
adviesraden en patiëntenen cliëntenorganisaties.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen,
ondanks ziekte, beperking, ouderdom
of minder zelfredzaamheid, mee kan
blijven doen aan de snel veranderende
maatschappij. Participatie en het
(be)houden van de eigen regie zijn
onmisbaar voor een samenleving waarin
iedereen mee kan doen. Daar zijn kennis en
vaardigheden voor nodig.

Wij werken met open inschrijvingen en
maatwerkactiviteiten. Daarnaast kan er na
de training een coachingstraject gestart
worden om wat je tijdens de training hebt
geleerd ook echt goed in de praktijk neer
te zetten.

Academie Zorgbelang biedt trainingen,
workshops en themabijeenkomsten om
deze kennis te vergroten en vaardigheden
(verder) te ontwikkelen. Om ze vervolgens
effectief in de praktijk uit te voeren.

Kijk op onze website voor de tarieven:
academie.zorgbelang-brabant.nl
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VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN:
academie.zorgbelang-brabant.nl
academie@zorgbelang-brabant.nl
013-5942170
@ZorgbelangBr @ZorgbelangZe
facebook.com/zorgbelangbrabantzeeland
Zorgbelang Brabant Zeeland
Zorgbelang Brabant Zeeland

Leren en doen!

EEN SPECIFIEKE VRAAG? AANBOD OP MAAT!
Staat je wens op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering
er niet bij? Neem dan contact met ons op. Samen met jou kijken wij
waar behoefte aan is. Mochten wij de kennis zelf niet in huis hebben,
dan brengen wij je in contact met ons brede netwerk van mensen die
trainingen en workshops geven.

Zorgbelang Brabant ontvangt subsidie van de provincie Noord-Brabant.
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