
Tabblad E-learning 

Als je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier 

waarop je met mensen en emoties omgaat, zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best 
in als vrijwilliger? Deze online trainingen geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nog meer 
plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan 
volgen en die ook nuttig kunnen zijn voor iedereen die mantelzorger is. 
 
Vrijwilligers Vinden en Binden 

In deze cursus leer je stap voor stap hoe je de werving en begeleiding van vrijwilligers aan kunt 
pakken. De cursus bestaat uit een interactief videoprogramma en een persoonlijk plan van aanpak. 
Hiervoor dien je een inlogcode aan te maken. 
http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl 
 
Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) 

Iedere vrijwilliger die achter een bar staat bij de club of tijdens festivals en evenementen moet een 
Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebben. Op de website van de 
Vrijwilligerswerkacademie is de e-learningmodule voor de IVA geheel vernieuwd. 
http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/ 
 

Verkeersregelaars bij evenementen 
De E-learning module Instructie Evenementenverkeersregelaar vervangt de klassikale instructie 

welke door de politie door het hele land werd gegeven. De Instructie is een initiatief van SVNL en 
Politieacademie en wordt mede mogelijk gemaakt door NOC*NSF, Atletiekunie, KNBLO, KNMV, 
KNSB, KNVB, KNWU, NTFU, en NWB. 
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/  
 
Empowerment 
Mensen verliezen soms het geloof in hun eigen kunnen. Hoe geef je iemand weer het 

zelfvertrouwen en de kracht om iets aan de situatie te veranderen, daar gaat deze training over. 
https://www.humanitas.nl/elearning/empowerment/story_html5.html 
 
Versterkend gesprek 
In lastige situaties kunnen een luisterend oor en het stellen van de juiste vragen heel belangrijk 
zijn. In deze training leer je hoe je mensen door een goed gesprek sterker kunt maken. 

https://www.humanitas.nl/elearning/de-kracht-van-een-goed-gesprek/story_html5.html 
 

 
Grenzen stellen 
Iedere vrijwilliger maakt het mee: er wordt meer van je gevraagd dan je wilt. Hoe ga je daar mee 
om? Deze training helpt je om jouw grenzen te herkennen, bespreken en bewaken. 
https://www.humanitas.nl/elearning/grenzen-stellen/story_html5.html 

 
Netwerken versterken 
Een sterk sociaal netwerk is van groot belang voor de veerkracht van mensen. Niet iedereen heeft 
zo’n netwerk. In deze training krijg je tips om daar samen iets aan te doen. 
https://www.humanitas.nl/elearning/netwerken-versterken/story_html5.html 
 
Omgaan met emoties 

Bij vrijwilligerswerk komen ook emoties kijken. Het is niet altijd even makkelijk om daar goed mee 
om te gaan. Hoe je emoties herkent en bespreekbaar maakt, staat centraal in deze training. 
https://www.humanitas.nl/elearning/omgaan-met-emoties/story_html5.html 
 
Vrijwilligers begeleiden 

Het begeleiden van vrijwilligers is een vak op zich. Deze training laat zien hoe je vanuit een 

coachende rol vrijwilligers op een prettige en effectieve manier kunt begeleiden. 
https://www.humanitas.nl/elearning/begeleiden-van-de-vrijwilliger/story_html5.html 
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