CONTOURDETWERN

Waarom zou je
een cursus van
de Vrijwilligersacademie
Tilburg volgen?
Onze cursisten hebben allerlei motieven
om een cursus te
volgen, bijvoorbeeld:

Vrijwilligersacademie
Tilburg
M E I

Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Jij toch ook?



Ze willen nieuwe
dingen leren

Presenteren kun je leren!



Zichzelf blijven
ontwikkelen



Hun kennis op
peil houden



Het geleerde
meteen in de
praktijk brengen



Hoe kun jij je boodschap krachtig overbrengen in een aansprekende presentatie? Naast de inhoud van de presentatie is ook je stemgebruik, je houding, het oogcontact en de
interactie met het publiek heel belangrijk. In deze training
is aandacht voor de theorie en ga je vooral praktisch aan
de slag om jouw vaardigheden aan te scherpen en verder
te ontwikkelen.
14 mei, 9.30-16.00 uur.

Hun CV uitbreiden

Eerste Hulp Verlener

Wat is jouw motivatie?

Elk jaar zijn er duizenden mensen betrokken
bij een verkeers– of bedrijfsongeval. Maar ook
in huis vinden veel ongelukken plaats: iemand
die valt in de douche, een kind dat heet water
over zich heen krijgt of zich verslikt. Er kan van
alles gebeuren en dan wil je toch eerste hulp
kunnen bieden?
15 en 22 mei, 18.30-22.15 uur.

Samen dementievriendelijk,
de methode
GOED
Je buurvrouw loopt
in pyjama op straat
en die oude man
koopt elke dag in de
supermarkt dezelfde
boodschappen. Herkenbaar? Leer dementie herkennen,
contact maken en
iemand op de juiste
manier helpen.
4 juni, 13.30-16.00
uur
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Hoe voorkom je radicalisering
onder jongeren? Online minicollege van Fontys
Dr. Yolanda te Poel gaat in dit minicollege in
op de vraag waar we het over hebben als we
spreken over radicalisering, wie is er gevoelig
voor, wat is de rol van opvoeders in het radicaliseringsproces. En welke handvatten heb
je om deze radicaliserende jongeren te helpen terug te komen in de samenleving.?

Meer weten?
Kijk dan op
www.vrijwilligerstilburg.nl

