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Aanbod workshops 10 oktober 2019 
 

1a. Social Media: gebruik Facebook om je buurt te betrekken bij jouw initiatief door Micha van Hoorn 

Je hebt een fantastisch initiatief bedacht en wilt het nu bekender maken in je buurt. Daarvoor is Facebook 

het perfecte hulpmiddel. In deze workshop leer je hoe je het populairste sociale medium inzet voor 

effectieve verspreiding van jouw plannen en het vinden van vrijwilligers. 

 

Alleen beschikbaar in ronde 1 en 2 

 

1.b. Creatieve schilderworkshop door Simon 

Gewoon even iets anders. Een workshop creatief bezig zijn door middel van schilderen.  

 

Alleen beschikbaar in ronde 3 

 

2. Durf te vragen door Juul Martin 

Kans om vragen te stellen over iets wat je voor elkaar wilt krijgen en kans om anderen te helpen met 

het realiseren van hun plannen. Doel: Je mag alles vragen want we weten en kunnen met z’n allen onwijs 

veel! 

 

3. Gelukkig ouder worden door Leyden Academy 

Ouderen worden steeds diverser: ze hebben diverse wensen, verlangens en behoeftes. 

Niet altijd staat veroudering of ouderdomsziektes centraal in wat zij belangrijk vinden in 

het leven. Gezondheid is vaak een middel tot iets anders. Hoe kom je er nu achter wat ze belangrijk 

vinden en waar je als professional kan bijdragen aan welbevinden en leefplezier? Om dit te achterhalen 

gaan we tijdens deze workshop in op welbevinden onder ouderen. Ook gaan we aan de slag met geluk 

en hoe je daar een goed gesprek over kan hebben en daardoor de “vraag achter de vraag” kan 

achterhalen. Dit doen we door het grote gelukspel te spelen. Een interactief spel waarbij we aan de slag 

gaan met het achterhalen van verschillende ideeën over geluk en wat daaraan kan bijdragen. 

 

4. Slowdates door Jonge Rotten 

Maak kennis en ervaar Slow Daten. 

Slowdates zijn onderdeel van Jonge Rotten, een programma van de Gruitpoort waarbij het contact en de 

wisselwerking tussen verschillende generaties centraal staan. Mensen van verschillende generaties 

kunnen iets van elkaar opsteken en iets  voor elkaar betekenen. De Slow Dates zijn tegenhanger van 

Speeddates en richt zich op het contact tussen jongeren en ouderen. Vier jongeren en ouderen laten 

zien wat Slow Daten is en nemen jullie mee in deze ervaring. 

 

5. Mindfullness een kennismaking door Mirjam van Onna 

Last van gepieker? Vatbaar voor stress? Ervaar wat mindfulness voor je kan doen in deze korte 

kennismakingsworkshop. Bij mindfulness leer je om aandacht te geven op een specifieke manier, 

namelijk doelgericht, zonder oordeel en in het hier en nu. Door je dit eigen te maken leer je beter omgaan 

met de ‘grote tetterraar’ in het hoofd die we allemaal wel kennen. Gezondheid gaat immers niet alleen 

over je fysieke, maar ook over je mentale gesteldheid. Mindfulness gaat over wat je zelf kunt doen voor 

een gezonde geest. 

 

6. Hoe gebruik ik de juiste doelgroep? door Leyden Academy 

Wat kenmerkt ouderen? Wat vinden zij belangrijk? Aan de hand van een methode uit Design Thinking 

wordt er een persona ontwikkeld voor het eigen project. Dit is een methode die vanuit de al aanwezige 

kennis over de doelgroep een ‘typische deelnemer’ ontwikkelt voor elk individueel project. Hierdoor 

kunnen er antwoorden gevonden worden op: Wat kenmerkt mijn doelgroep? Wat motiveert hen? Hoe 

kan ik ze aanspreken? Hieruit volgt ook een reflectie op mogelijke manieren om deze doelgroep te 

bereiken. 

 

 



 
 

 

 
 

 
7. Vitality door Leyden Academy 

Maak kennis met de Viltalityclub. Deze beweegclub is er door en voor ouderen en wordt geheel 

zelfstandig gedraaid door ouderen zelf volgens het principe van peer-coaching. Inmiddels zijn er landelijk 

negen clubs die zonder professionals werken. In deze workshop maakt u kennis met de principes van de 

Vitality club: hoe werkt het? Wat zijn de principes van peer-coaching en hoe kunt u dit gebruiken voor 

uw eigen project? Welke randvoorwaarden zijn er? Hoe zorgt u ervoor dat het door ouderen zelf blijft 

bestaan? Daarnaast kunt u de Vitality club ervaren. Tijdens deze workshop gaan we ook zelf bewegen, 

zodat u echt een gevoel krijgt voor wat het nu precies is, zo’n Vitality club. 

 

8. Vrijwilligers door Willem-Jan de Gast (Nomade Training en Advies/Movisie) 

In de workshop staat centraal hoe je als organisatie een optimale match maakt tussen wat verschillende 

soorten vrijwilligers motiveert en wat ze te bieden hebben, en wat je als organisatie nodig hebt en biedt. 

Uitgangspunt is dat als de ruil in balans is, vrijwilligers eerder zullen komen en langer zullen blijven. 

Deelnemers gaan actief aan de slag om ruilrelaties in kaart te brengen. Verder wordt ingegaan op 

drijfveren van mensen (specifiek ouderen) om vrijwilliger te worden en blijven. 

 

9. Oog voor LHBT en eenzaamheid door Movisie Els Meijsen  

Als je lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) bent, voel je je ‘anders’ dan de meeste andere 

mensen. Uit onderzoek blijkt dat lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenderpersonen 

gemiddeld een groter risico lopen op eenzaamheid. Je kunt je eenzaam voelen als je te maken krijgt met 

negatieve reacties, bang bent voor die reacties en weinig mensen kent die zijn zoals jij. Ouderen zijn 

extra kwetsbaar. Zij hebben in het verleden vaker negatieve reacties gehad, waardoor ze extra gevoelig 

zijn voor uitsluiting of opmerkingen. Ouderen gaan soms opnieuw ‘de kast in’ en verbergen hun seksuele 

identiteit. Daardoor blijven ze voor veel organisaties buiten beeld. Ook jongeren, transgenderpersonen 

en vluchtelingen hebben vaker dan gemiddeld te maken met eenzaamheid. Ze voelen zich verloren als 

ze in hun omgeving, bij activiteiten en door organisaties niet gezien worden. Tijdens de workshop ‘Oog 

voor LHBT en eenzaamheid’ maken we duidelijk waar de risico’s liggen, hoe je als organisatie meer oog 

kunt krijgen voor eenzaamheid onder LHBTI’s  en wat je eraan kunt doen. 

 

10. Ouderdom komt met vragen door Spior 

In de workshop wordt de specifieke situatie van de doelgroep allochtone ouderen en hun vrijwilligers 

belicht. Hierbij wordt ook ingegaan op de vraag hoe het aanbod vanuit verschillende voorzieningen 

aansluit bij de wensen en behoeften van deze groep ouderen en hun vrijwilligers. De bevindingen zijn 

gebaseerd op de evaluatie, door de Erasmus Universiteit, van het project “Ouderdom komt met vragen” 

dat SPIOR 4 jaar met succes heeft uitgevoerd. 

 


