
E-BOOKS EN E-LEARNING  

VOOR VRIJWILLIGERS OP ÉÉN PLEK 
 

 

VrijwilligersAcademie073 biedt, in samenwerking met vele organisaties en bedrijven, scholing 

aan vrijwilligers in de gemeente ’s-Hertogenbosch en Vught. Deze scholing is gericht op 

samen leren, elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. 

 

VrijwilligersAcademie073 heeft leuke (gratis) e-learning* modules voor jou verzameld. Leren 

in je eigen tijd en tempo zonder contact. Handig, gezien de recente richtlijnen van het RIVM 

rondom het coronavirus. 

 

Ben je iets tegengekomen, wat hiertussen hoort óf er juist niet? Laat het ons weten via 

info@vrijwilligersacademie073.nl  

 

Veel leerplezier! 

 

Groet, 

Team VrijwilligersAcademie073 

 

*VrijwilligersAcademie073 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbod van 

anderen.  

 

  

mailto:info@vrijwilligersacademie073.nl


 
 

 

Dit overzicht wordt ter inspiratie aangeboden door VrijwilligersAcademie073 /  

Galant Vrijwilligersnetwerk.  

 

Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

E-LEARNING VOOR VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

E LEARNING & E BOOKS 

 

PROFESSIONALISEREN EN VERSTERKEN VAN UW ORGANISATIE | aangeboden door PEP Den 

Haag 

Praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken. Dit e-boek biedt informatie, 

kennis, hulpmiddelen en tools waarmee je in korte tijd je organisatie kunt versterken, 

professionaliseren en efficiënter kunt werken aan een gezonde bedrijfsvoering. 

http://pep-ebook.nl/  

 

ONLINE CURSUS FONDSENWERVING VSB | aangeboden door VSB en 3F Academy 

Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? 

Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag? 

De online-cursus fondsenwerving helpt op weg bij het vinden van financiering van je project. 

https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving/inleiding  

 

CURSUS BOEKHOUDEN  | aangeboden door Informer Software BV 

In de online Cursus Boekhouden leer je hoe je als ondernemer goed om kunt gaan met je 

administratie. Naast wat basistheorie is de cursus vooral gericht op de praktijk, zo leer je hoe 

je de dagelijkse of wekelijkse boekhouding bijhoudt. 

http://www.boekhouden-voor-beginners.nl/inleiding/ 

 

BASIS CURSUS BOEKHOUDEN | aangeboden via www.cursusnetwerk.nl 

Penningmeester bij een vereniging of stichting, heb je een onderneming, ben je van plan er 

binnenkort één te starten of doe je de boekhouding van een ander? Deze cursus is dusdanig 

praktijkgericht opgezet dat je zeer snel voldoende weet voor het voeren van een 

boekhouding.  

http://cursusnetwerk.nl/electronische-leeromgeving/   

 

VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS  | aangeboden door Movisie 

Leer met deze gratis online-cursus hoe je als vrijwilligersorganisatie succesvol vrijwilligers 

kunt werven en begeleiden. Na afloop ontvang je een persoonlijk plan van aanpak voor jouw 

organisatie. Lees hoe je vrijwilligers kunt vinden en binden en start de cursus. 

https://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/  

 

VRIJWILLIGERS BEGELEIDEN  | aangeboden door Humanitas 

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.html 

http://pep-ebook.nl/
http://www.vcbaarn.nl/2-uncategorised/22-workshop-12
https://www.vsbfonds.nl/online-cursus-fondsenwerving/inleiding
http://www.boekhouden-voor-beginners.nl/inleiding/
http://www.cursusnetwerk.nl/
http://cursusnetwerk.nl/electronische-leeromgeving/
https://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/
https://www.humanitas.nl/elearning/begeleiden-van-de-vrijwilliger/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/begeleiden-van-de-vrijwilliger/story.html
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WERVEN VAN VRIJWILLIGERS | aangeboden door VCA 

Vrijwilligers vinden die je willen helpen bij je activiteiten gaat niet vanzelf. Hoe bereik je de 

juiste mensen? Hoe maak je hen enthousiast? Met deze training leer je hoe je succesvol te 

werk gaat. 

http://vcatraint.nu/index.php?category=cursusinfo&cur_id=155  

 

VRIJWILLIGERS BOEIEN, BINDEN EN BEHOUDEN | aangeboden door PEP Den Haag 

Praktische tools voor tevreden vrijwilligers 

Hoe zorg je ervoor dat: 

- er een goede match is: de juiste vrijwilliger op de juiste plek 

- vrijwilligers gemotiveerd en enthousiast blijven  

- vrijwilligers zich gewaardeerd voelen 

- vrijwilligers op passende wijze beloond worden 

http://elearning.pepdenhaag.nl/boeien-binden-behouden/  

 

PDF WORDPRESS WEBSITE BOUW HANDLEIDING | aangeboden door WPsitebouw.nl  

Ben je ook op zoek naar een Nederlandstalige handleiding die je kan helpen om een 

WordPress Website of Blog op te zetten? Hier vind je het gratis handboek met een 

stappenplan om je eigen Wordpress site te bouwen. 

http://wpsitebouw.nl/pdf-wordpress-website-bouw-handleiding.html  

 

E-LEARNING SPORTSPONSORS VINDEN | aangeboden door Sport business academie 

Worstel je met het vinden van sponsors? Deze gratis minicursus over sportsponsoring is 

specifiek voor jou gecreëerd. Leer waar je de juiste bedrijven vindt, hoe je ze herkent als 

potentiële sponsors, en bij welke sponsor je het meeste kans maakt! 

http://sportbusinessacademie.teachable.com/p/sportsponsors-vinden  

 

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLSCHENKEN (IVA) | aangeboden door NOC*NSF 

Vrijwilligerswerk achter de bar van je organisatie is hartstikke goed en belangrijk werk! Om 

als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet 

minimaal 16 jaar zijn en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd hebben. Deze 

instructie kan ook digitaal gevolgd worden. Organisaties moeten bij een controle kunnen 

aantonen dat de barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben 

gevolgd. 

https://www.nocnsf.nl/iva  

 

 

http://vcatraint.nu/index.php?category=cursusinfo&cur_id=155
http://elearning.pepdenhaag.nl/boeien-binden-behouden/
http://wpsitebouw.nl/pdf-wordpress-website-bouw-handleiding.html
https://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/e-learning/e-learning-sportsponsors-vinden/
http://sportbusinessacademie.teachable.com/p/sportsponsors-vinden
https://www.nocnsf.nl/iva
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EMPOWERMENT | aangeboden door Humanitas 

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.html 

 

VERSTERKEND GESPREK |aangeboden door Humanitas  

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.html 

 

GRENZEN STELLEN  | aangeboden door Humanitas 

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.html 

 

NETWERKEN VERSTERKEN | aangeboden door Humanitas 

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.html 

 

OMGAAN MET EMOTIES | aangeboden door Humanitas 

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.html 

 

SAMEN DEMENTIEVRIENDELIJK | aangeboden door Alzheimer Nederland 

Ook als vrijwilliger krijg je te maken met mensen met dementie, bijvoorbeeld bij de 

sportvereniging of in het verzorgingshuis. Aan de hand van deze training leer je hoe je 

dementie kunt herkennen en krijg je handvatten hoe je goed kunt omgaan met iemand met 

dementie.    

https://samendementievriendelijk.nl/vrijwilligerswerk  

 

 

 

 

https://www.humanitas.nl/elearning/empowerment/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/empowerment/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/de-kracht-van-een-goed-gesprek/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/de-kracht-van-een-goed-gesprek/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/grenzen-stellen/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/grenzen-stellen/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/netwerken-versterken/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/netwerken-versterken/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/omgaan-met-emoties/story.html
https://www.humanitas.nl/elearning/omgaan-met-emoties/story.html
https://samendementievriendelijk.nl/vrijwilligerswerk
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FYSIEKE BELASTING IN DE ZORG | aangeboden door Vilans 

In deze e-learning krijg je aan de hand van 20 vragen basiskennis aangereikt over fysieke 

belasting in de zorg. De e-learning leer je over de opbouw van je rug, principes van 

ergonomisch werken, 5 Mobiliteitsklassen en Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Ook krijg je 

hulpmiddelen aangereikt om overbelasting te voorkomen. 

Nhttp://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-e-learning-fysieke-belasting-zorg.html  

  

TAALCOACHES | aangeboden door Het begint met taal 

Met de e-learning ga je voorbereid aan de slag te gaan met taalcoaching. De e-learning biedt 

10 instructiefilmpjes met opdrachten, tips en achtergrondinformatie.  

http://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/  

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN | aangeboden door Verkeerscentrum Nederland van 

Rijkswaterstaat 

Voor alle IM-hulpverleners heeft eigen veiligheid altijd de hoogste prioriteit bij 

verkeersincidenten. Dit doe je met het treffen van de eerste veiligheidsmaatregelen. Met dit 

e-learning programma leer je hoe je op alle wegen altijd voor je eigen veiligheid kunt zorgen. 

http://www.im-revi.nl/node_html/startpagina-1.html  

 

JEUGDRECLASSERING | aangeboden door Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat 

Een viertal korte colleges over jeugdreclassering. Wanneer en door wie wordt 

jeugdreclassering opgelegd en wat kun je verwachten? 

http://blikophulp.nl/jeugdreclassering-korte-colleges-voor-gemeenten-en-hulpverlener/ 

 

GEZONDHEIDSZORG VOOR VLUCHTELINGEN EN ASIELZOEKERS | aangeboden door 

Pharos, NSPOH en GGD GHOR 

Hoe is de gezondheidszorg voor asielzoekers en vluchtelingen geregeld in Nederland? Welke 

problemen zien we? Welke tips hebben we? 

http://www.nspoh-on-line.nl/e-learning_vluchtelingen0/ 

 

SMART MET GELD | aangeboden door Leer Zelf online, MEE NL 

Smart met Geld is gericht op cliënten/deelnemers, maar interessant om een kijkje te nemen. 

Leer Zelf online ontwikkelt website voor kwetsbare burgers.  

https://e-learning.smartmetgeld.nl/aan-de-slag/ 

 

VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN | aangeboden door Ministerie van GWS  

E-Learning over verantwoord alcohol schenken 

 https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/  

 

http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-e-learning-fysieke-belasting-zorg.html
http://www.hetbegintmettaal.nl/elearning/
http://www.im-revi.nl/node_html/startpagina-1.html
http://blikophulp.nl/jeugdreclassering-korte-colleges-voor-gemeenten-en-hulpverlener/
http://www.nspoh-on-line.nl/e-learning_vluchtelingen0/
https://e-learning.smartmetgeld.nl/aan-de-slag/
https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/
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IK WEET WAT VAN WIJN/BIER/STERKE DRANK | aangeboden door Stichting Platform 

Dranken 

Stichting Platform Dranken (SPD) wil de ondernemer en werknemer leerproducten aanbieden 

die het werken in de sector leuker en beter maakt. SPD wil als onafhankelijk orgaan niet 

alleen scholing en vakbekwaamheid stimuleren en bevorderen, maar wil ook consumenten 

bewust maken over verantwoord alcoholgebruik. 

http://elearning.stichtingplatformdranken.nl/ikweetwatvanwijn  

http://elearning.stichtingplatformdranken.nl/ikweetwatvansterkedrank  

 

BLESSURES IN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN | aangeboden door NOC NSF 

Bijna iedere trainer in zijn tak van sport kan een van de vijf videofilmpjes met praktijksituaties 

tegenkomen. In elk filmpje doet zich een sportongeval, blessure of medisch incident voor.  

http://elo.nocnsf.nl/cms/centrale%20informatiemap/sm_0200/sm_0200/system/cursus.html  

 

AUTISME IN DE SPORT, aangeboden door NOC NSF 

Het gedrag van kinderen met autisme valt op, zeker in een regulier sportteam. Ze hebben 

extreem veel behoefte aan duidelijkheid en structuur. Het helpt als ji jals trainer meer weet 

van autisme en de verschijningsvormen daarvan. Dan kun je beter voorbereiden en weet je 

hoe je moet reageren.  

http://elo.nocnsf.nl/cms/centrale%20informatiemap/autisme/ais_v0300/system/cursus.html  

 

JEUGD EN OVERGEWICHT | aangeboden door NOC NSF 

In deze e-learning komt het volgende aan bod:  

- inleiding met begrippen, meetinstrumenten, dilemma’s 

- leefstijl met factoren en opdrachten 

- trainingsaanbod; relatie tussen sport, bewegen en overgewicht en globale trainingsindeling.  

http://pvol.nl/jmo/system/cursus.html  

  

(BE)STUREN VAN VERENIGINGEN | aangeboden door KNVB 

De KNVB heeft een aantal filmpjes ontwikkeld over de (sport) vereniging en het (be)sturen 

van verenigingen. De filmpjes leggen kort op een heldere manier een aantal onderwerpen uit. 

De filmpjes zijn bijvoorbeeld handig om te gebruiken bij de betrokkenheid van de leden en 

het werven van vrijwilligers. Ook zijn ze heel goed te gebruiken op de algemene leden 

vergadering van de vereniging. https://www.youtube.com/user/KNVBback2basics  

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.stichtingplatformdranken.nl/ikweetwatvanwijn
http://elearning.stichtingplatformdranken.nl/ikweetwatvansterkedrank
http://elo.nocnsf.nl/CMS/Centrale%20informatiemap/sm_0200/sm_0200/system/cursus.html
http://elo.nocnsf.nl/CMS/Centrale%20informatiemap/autisme/AIS_v0300/system/cursus.html
http://pvol.nl/jmo/system/cursus.html
https://www.youtube.com/user/KNVBback2basics
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YOU TUBE TUTORIALS 

 

Hoe vertel ik een verhaal: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr1usVh3Txs  

 

Hoe geef ik een goede presentatie:  

https://www.youtube.com/watch?v=Eq01FR5BgDY  

https://www.youtube.com/watch?v=Xr1usVh3Txs
https://www.youtube.com/watch?v=Eq01FR5BgDY
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(BETAALDE) WEBSITES MET MEERDERE CURSUSSEN 

 

SNELCURSUS EHBO | aangeboden door Rode Kruis 

• Leer meer over EHBO bij de 7 meest voorkomende ongevallen 

• Voor 1 jaar online toegang voor slechts €14,95 

• Met levensechte noodsimulaties moet je als hulpverlener in actie komen 

• Certificaat (bij goed gevolg): Bewijs van deelname 

Na afloop van de cursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het 

slachtoffer beoordelen en Eerste Hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, 

bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, vergiftiging en verslikking. 

 

Let op: Cursus kost 14,95. Na afronding van de bestelling is geen retour mogelijk. De online-

cursus werkt op basis van Flash is daarom o.a. niet werkzaam op een iPad. 

https://shop.rodekruis.nl/snelcursus-ehbo-online 

 

LEARNIT | aangeboden door Learnit B.V. 

Voor thuisstudie biedt Learnit gratis online-cursussen aan. Deze cursussen zijn gebaseerd op 

de trainingen die Learnit door het hele land geven. Denk aan computercursussen, 

assertiviteit, onderhandelen, vergaderen, time-management etc. 

http://www.learnit.nl/gratiscursus/  

 

FREE LEARNING | aangeboden door LOCOmotion en Vilans  

Een website met minimaal 30 e-learning modules voor iedereen in zorg en welzijn die graag 

leert door middel van e-learning. Denk aan praktische instructies, beroepshouding, contact, 

grenzen stellen etc. 

http://www.free-learning.nl/  

 

LEERPLATFORM VOOR RAADSLEDEN | aangeboden door VNG Academie 

Wil je als raadslid meer leren over je rol en je beschikbare instrumenten, of over inhoudelijke 

onderwerpen die voor jou als raadslid van belang zijn? Op het leerplatform voor raadsleden 

zijn zeven e-learning modules te vinden die je ondersteunen om een vliegende start te 

maken als raadslid. 

https://www.leerplatformraadsleden.nl/  

 

OEFENEN.NL.  | aangeboden door Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl 

Oefenen.nl is een website, met een breed aanbod. Je kunt oefenen met taal, budgetplan en 

budgetbeheer, Klik & Tik (computervaardigheden, sociale media), taal en rekenen. 

Tegelijkertijd leren deelnemers over thema’s als bijvoorbeeld werk, gezondheid en 

https://shop.rodekruis.nl/snelcursus-ehbo-online
http://www.learnit.nl/gratiscursus/
http://www.free-learning.nl/
https://www.leerplatformraadsleden.nl/
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opvoeding. Bij veel programma’s is een werkboek. Mensen oefenen thuis gratis op 

Oefenen.nl. https://oefenen.nl/ 

 

ELEARNING BIJ DE BIBLIOTHEEK |  aangeboden door bibliotheek  

Als lid van de Bibliotheek kun je gratis twee online cursussen volgen. Om een nieuwe hobby 

te ontdekken of een vreemde taal te leren. Om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling of 

wegwijs te worden in een computerprogramma. Denk aan talen, gezondheid & opvoeding, 

computer & nieuwe media, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd. 

http://www.bibliotheek.nl/cursussen.html  

 

GEZOND EN ZEKER |  aangeboden door stichting Regioplus  

Verschillende modules over je eigen gezondheid in een werkomgeving en de gezondheid 

van je cliënt. Denk aan beeldschermwerk, werken met tillift of glijzeilen, agressief gedrag, 

obese cliënten, bejegening etc. 

http://www.gezondenzeker.nl/elearning.html  

 

ALL YOU CAN LEARN | aangeboden door consortium van hbo en mbo onderwijsinstellingen, 

bedrijven en zorginstellingen 

Allyoucanlearn is een open leerplatform voor mensen in de gezondheidszorg.  We vinden dat 

inhouden en kennis die met publieke middelen zijn ontwikkeld ook toegankelijk moeten zijn 

voor iedereen.  Denk aan geluksgericht werken, medisch rekenen, verpleegkundig handelen, 

mensen met dementie, palliatieve zorg etc. 

http://www.allyoucanlearn.eu 

 

ECOPEDIA | aangeboden door Inverde, Natuurinvest, ANB,  INBO 

Kennisdelingswebsite met als doel kennis over natuur-, groen- en bosbeheer te verzamelen 

en te borgen. Ze bieden deze kennis aan in een toegankelijke vorm zoals video of 

beheerschema's. Bijvoorbeeld bij 'Materiaal en Veiligheid'. 

https://www.ecopedia.be/  

 

EBOOKS, STUDIEBOEKEN & ZELFHULPBOEKEN | aangeboden door Bookboon 

Dankzij sponsoren kun je de studieboeken gratis downloaden. Met de categorieën, zoals 

accounting, carrière & studieadvies, economie & finance, engineering, it & programmeren, 

marketing & rechten, natuurwetenschappen, statistiek & wiskunde, strategie & management, 

talen. 

http://bookboon.com/nl/ 

 

LEERFACILITEITEN VAN NSPOH | aangeboden door NSPOH 

https://oefenen.nl/
http://www.bibliotheek.nl/cursussen.html
http://www.gezondenzeker.nl/elearning.html
http://www.allyoucanlearn.eu/
http://www.inverde.be/
http://www.natuurinvest.be/
https://www.inbo.be/
https://www.ecopedia.be/
http://bookboon.com/nl/accounting-ebooks
http://bookboon.com/nl/carriere-ebooks
http://bookboon.com/nl/economie-finance-ebooks
http://bookboon.com/nl/engineering-ebooks
http://bookboon.com/nl/it-en-programmeren-ebooks
http://bookboon.com/nl/marketing-en-rechten-ebooks
http://bookboon.com/nl/natuurwetenschappen-ebooks
http://bookboon.com/nl/statistiek-en-wiskunde-ebooks
http://bookboon.com/nl/strategie-en-management-ebooks
http://bookboon.com/nl/talen-ebooks
http://bookboon.com/nl/persoonlijke-ebooks
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Fris je kennis op en/of leer nieuwe vaardigheden met een e-learning van de NSPOH. Schrijf je 

gratis of tegen een laag tarief in voor de online leerfaciliteiten. E-learning als leiderschap, 

vluchtelingen, gespreksvoering, richtlijn prikaccidenten 

https://www.nspoh.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=136  

 

MOVISIE ACADEMIE | aangeboden door Movisie 

De Movisie Academie is de online leeromgeving van Movisie. Je vindt hier een uitgebreid 

aanbod van online cursussen, webinars en trainingen.  

https://movisieacademie.nl/  

Ik ben van mij     Aandacht voor transgender gevoelens bij cliënten 

OER-test     Werken met het Vlaggensysteem in de VGZ 

Goed in Gesprek    Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen? 

Minicursus: Doorbraak methode   Back to basics: Reflecteer op je professionele 

basishouding  

Vinden en binden van vrijwilligers  Signaleren en begeleiden bij financiële 

problemen 

Minicursus: Gemeenten en zelfhulp  Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte? 

Minicursus: Werken vanuit zelfregie  Minicursus: Mantelzorgbeleid door gemeenten 

Minicursus: Participatie van je cliënt ondersteunen  

Minicursus: Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteams 

Effectieve casusbesprekingen in je sociale wijkteam 

Wmo reflectietool: je competenties in beeld 

 

SPORTBONDEN, ZOALS KNVB, KNHB 

Elke bond biedt zijn eigen cursussen aan.  

https://www.nspoh.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=136
https://movisieacademie.nl/
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4120
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4107
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3993
https://leeromgeving.vlaggensysteem.nl/
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3574
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3742
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4180
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3722
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3722
http://www.vrijwilligerswerkacademie.nl/
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3697
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3697
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3138
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3643
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3248
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3156
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3309
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3271
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=3137
http://www.wmoreflectietool.nl/


 
 

 

Dit overzicht wordt ter inspiratie aangeboden door VrijwilligersAcademie073 /  

Galant Vrijwilligersnetwerk.  

 

Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 

E-LEARNING VOOR VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSORGANISATIES 

 

ONLINE CURSUSSEN VIA LEREN.NL  

  
Solliciteren Professionele vaardigheden Sociale vaardigheden  

Loopbaankeuzes Presentatie geven Kunst van kritiek 

Sollicitatiebrief Onderhandelen  Overtuigen & beïnvloeden 

CV  Adviseren  Zakelijk flirten 

Sollicitatievragen  Leiding ontvangen  Vriendschap  

Sollicitatiegesprek  Vergaderen  Smalltalk  

Salarisonderhandeling  Werkconferentie Agressie 

Tips van recruiters  Gesprekstechnieken Conflicthantering 

Baan vinden  Telefoneren Assertiviteit 

Management Teamrollen van Belbin Omgaan met macht  

Introductie management  Verkopen  Nee zeggen  

Plannen/Organiseren Communicatieplan Bijzondere mensen 

Projectmanagement Schrijven  Lastige mensen 

Verandermanagement 
 

Kantoorpolitiek 

Risicomanagement 
  

Motiveren Persoonlijke effectiviteit Leren en studeren  

Delegeren Timemanagement  Geheugencursus  

Besluiten nemen Energie voor werk of studie Actief leren  

Teambuilding Creatief denken  Snellezen 

Coaching Burn-out voorkomen Didactiek  

Prikkelend Rationele Effectiviteit Persoonlijk 

Ontwikkelingsplan 

Van professionals Angst overwinnen Portfolio 

Participatief Licht denken 

 

Ondernemen Grip op je e-mail 

 

Ondernemingsplan 
  

Marketing 
  

   

• uari 2017) 

• Thema vluchtelingen (januari 2016) 

 

http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/loopbaankeuzes/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/presentatie/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kritiek/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiebrief/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/onderhandelen/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/overtuigen-beinvloeden/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/cv/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/adviseren/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/zakelijk-flirten/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatievragen/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/leiding-ontvangen/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/vriendschap/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/sollicitatiegesprek/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/vergaderen/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/smalltalk/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/salarisonderhandeling/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/werkconferentie/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/agressie/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/recruiter/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/conflicthantering/
http://www.leren.nl/cursus/solliciteren/baan-vinden/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/telefoneren/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/assertiviteit/
http://www.leren.nl/cursus/management/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/teamrollen/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/macht/
http://www.leren.nl/cursus/management/intro/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/verkopen/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/nee-zeggen/
http://www.leren.nl/cursus/management/plannen-organiseren/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/communicatieplan/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/bijzondere-mensen/
http://www.leren.nl/cursus/management/projectmanagement/
http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/schrijven/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/
http://www.leren.nl/cursus/management/verandermanagement/
http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/kantoorpolitiek/
http://www.leren.nl/cursus/management/risicomanagement/
http://www.leren.nl/cursus/management/motiveren/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/
http://www.leren.nl/cursus/management/delegeren/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/timemanagement/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/geheugen/
http://www.leren.nl/cursus/management/besluiten-nemen/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/energie/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/
http://www.leren.nl/cursus/management/teambuilding/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/creatief-denken/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/snellezen/
http://www.leren.nl/cursus/management/coaching/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/burn-out/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/didactiek/
http://www.leren.nl/cursus/management/prikkelen/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/ret/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/pop/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/pop/
http://www.leren.nl/cursus/management/professionals/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/angst/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/portfolio/
http://www.leren.nl/cursus/management/participatief/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/licht-denken/
http://www.leren.nl/cursus/ondernemen/
http://www.leren.nl/cursus/persoonlijke-effectiviteit/e-mail/
http://www.leren.nl/cursus/ondernemen/ondernemingsplan/
http://www.leren.nl/cursus/ondernemen/marketing/
http://www.nspoh-on-line.nl/e-learning_vluchtelingen

	PROFESSIONALISEREN EN VERSTERKEN VAN UW ORGANISATIE | aangeboden door PEP Den Haag
	Praktische gids voor organisaties die met vrijwilligers werken. Dit e-boek biedt informatie, kennis, hulpmiddelen en tools waarmee je in korte tijd je organisatie kunt versterken, professionaliseren en efficiënter kunt werken aan een gezonde bedrijfsv...
	http://pep-ebook.nl/
	http://www.boekhouden-voor-beginners.nl/inleiding/
	VINDEN EN BINDEN VAN VRIJWILLIGERS  | aangeboden door Movisie
	Vrijwilligers begeleiden  | aangeboden door Humanitas

	werven van vrijwilligers | aangeboden door VCA
	Vrijwilligers vinden die je willen helpen bij je activiteiten gaat niet vanzelf. Hoe bereik je de juiste mensen? Hoe maak je hen enthousiast? Met deze training leer je hoe je succesvol te werk gaat.
	http://vcatraint.nu/index.php?category=cursusinfo&cur_id=155
	VRIJWILLIGERS BOEIEN, BINDEN EN BEHOUDEN | aangeboden door PEP Den Haag
	PDF WORDPRESS WEBSITE BOUW HANDLEIDING | aangeboden door WPsitebouw.nl
	http://wpsitebouw.nl/pdf-wordpress-website-bouw-handleiding.html
	E-LEARNING SPORTSPONSORS VINDEN | aangeboden door Sport business academie

	http://sportbusinessacademie.teachable.com/p/sportsponsors-vinden
	INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLSCHENKEN (IVA) | aangeboden door NOC*NSF
	Empowerment | aangeboden door Humanitas
	Versterkend gesprek |aangeboden door Humanitas
	Grenzen stellen  | aangeboden door Humanitas
	Netwerken versterken | aangeboden door Humanitas
	Omgaan met emoties | aangeboden door Humanitas
	FYSIEKE BELASTING IN DE ZORG | aangeboden door Vilans
	Smart met Geld is gericht op cliënten/deelnemers, maar interessant om een kijkje te nemen. Leer Zelf online ontwikkelt website voor kwetsbare burgers.
	https://e-learning.smartmetgeld.nl/aan-de-slag/

	(BE)STUREN VAN VERENIGINGEN | aangeboden door KNVB
	SNELCURSUS EHBO | aangeboden door Rode Kruis
	https://shop.rodekruis.nl/snelcursus-ehbo-online
	LEARNIT | aangeboden door Learnit B.V.
	Voor thuisstudie biedt Learnit gratis online-cursussen aan. Deze cursussen zijn gebaseerd op de trainingen die Learnit door het hele land geven. Denk aan computercursussen, assertiviteit, onderhandelen, vergaderen, time-management etc.
	http://www.learnit.nl/gratiscursus/
	Free Learning | aangeboden door LOCOmotion en Vilans
	Een website met minimaal 30 e-learning modules voor iedereen in zorg en welzijn die graag leert door middel van e-learning. Denk aan praktische instructies, beroepshouding, contact, grenzen stellen etc.
	http://www.free-learning.nl/
	ELEARNING BIJ DE BIBLIOTHEEK |  aangeboden door bibliotheek

	GEZOND en ZEKER |  aangeboden door stichting Regioplus
	Verschillende modules over je eigen gezondheid in een werkomgeving en de gezondheid van je cliënt. Denk aan beeldschermwerk, werken met tillift of glijzeilen, agressief gedrag, obese cliënten, bejegening etc.
	http://www.gezondenzeker.nl/elearning.html
	AlL YOU CAN LEARN | aangeboden door consortium van hbo en mbo onderwijsinstellingen, bedrijven en zorginstellingen
	Allyoucanlearn is een open leerplatform voor mensen in de gezondheidszorg.  We vinden dat inhouden en kennis die met publieke middelen zijn ontwikkeld ook toegankelijk moeten zijn voor iedereen.  Denk aan geluksgericht werken, medisch rekenen, verplee...
	http://www.allyoucanlearn.eu
	ECOPEDIA | aangeboden door Inverde, Natuurinvest, ANB,  INBO
	Kennisdelingswebsite met als doel kennis over natuur-, groen- en bosbeheer te verzamelen en te borgen. Ze bieden deze kennis aan in een toegankelijke vorm zoals video of beheerschema's. Bijvoorbeeld bij 'Materiaal en Veiligheid'.
	https://www.ecopedia.be/
	EBOOKS, studieboeken & zelfhulpboeken | aangeboden door Bookboon
	http://bookboon.com/nl/
	LEERFACILITEITEN VAN NSPOH | aangeboden door NSPOH
	Fris je kennis op en/of leer nieuwe vaardigheden met een e-learning van de NSPOH. Schrijf je gratis of tegen een laag tarief in voor de online leerfaciliteiten. E-learning als leiderschap, vluchtelingen, gespreksvoering, richtlijn prikaccidenten
	https://www.nspoh.nl/view.php?action=view&Pagina_Id=136

