Scholingsaanbod voor vrijwilligers
U kunt zich nog aanmelden!
We bieden dit najaar 4 fysieke trainingen aan die plaatsvinden in:
Wijkcentrum Kerk en Zanen, De Oude Wereld 57, 2408 NV Alphen a/d Rijn.
Alle trainingen, scholingen en workshops zijn GRATIS en worden geheel volgens de
RIVM richtlijnen georganiseerd.
Niet pluis Gevoel
Dinsdag 13 oktober van 14.30 – 16.30 uur
Soms maak jij tijdens je vrijwilligerswerk zorgen over
degene waarmee je in contact bent. Jouw gevoel
geeft aan dat er iets niet klopt, je hebt een nietpluisgevoel. Dit gevoel kan een signaal zijn van iets
waarvoor degene zelf geen hulp vraagt. Voor degene met wie je in contact bent is het van belang
dat iemand signalen opmerkt en deze snel worden
omgezet in actie. Op die manier is hulp snel geboden. Voor jou is het fijn te weten hoe je in zo’n situatie kan handelen. In de training ‘Niet-pluisgevoel’
wordt aandacht besteed aan het herkennen van
problemen en welke stappen je vervolgens kan zetten. Deze training wordt verzorgd door WijZijn EVA.

Kleurrijk Nederland
Donderdag 5 november van 14.30 – 16.30 uur
Nederland wordt steeds kleurrijker. We krijgen steeds
meer te maken met mensen met een andere culturele achtergrond. We zoeken hierbij naar de overeenkomsten en naar de verschillen. Hoe moet je
daarmee omgaan? In deze training krijg je een inkijkje in de keuken van andere culturen. We geven
je inzicht in de culturele gevoeligheden en je ervaart zelf hoe je deze kunt overbruggen.
Deze training wordt verzorgd door het team statushouders van Tom in de buurt

Goed omgaan met dementie
Dinsdag 24 november van 14.30 – 16.30 uur of
Woensdag 2 december van 19.30 – 21.30 uur
In deze training leer je meer over dementie. Hoe kun
je het beste omgaan met mensen met dementie en
hoe kun je mensen met dementie herkennen? Wat
doe je wel en wat kun je beter laten? Vervolgens ga
je aan de slag met situaties uit de praktijk. Hoe reageer je bijvoorbeeld als een mevrouw denkt haar
overleden man te zien? En hoe zou jij reageren als
een meneer tien keer op een middag hetzelfde verhaal vertelt? In deze training komen die vragen aan
de orde. Ook staan we stil bij verschillende vormen
van dementie en de gevolgen daarvan voor degene met dementie en zijn/haar omgeving. In deze
training leer je hoe je goed kunt omgaan en contact kunt maken met mensen met dementie.
De training wordt verzorgd door Samen dementie
vriendelijk.
Aanmelden:
Vooraf aanmelden is verplicht. Geef je op voor een
scholing via
vrijwilligers@tomindebuurt.nl ovv naam scholing.
Heb je nog vragen? Stuur een mail naar:
vrijwilligers@tomindebuurt.nl
Of bel Rianne Hoogeveen 06 39265485 of Carolien
Satink 06 41082393.

