Vrijwilligers Steunpunt Overbetuwe
Onderdeel van Stuw, stichting Welzijn en Maatschappelijke ondersteuning

Cursusaanbod
cursusaanbod

Informatiebijeenkomst ‘KernGezond en Welzijn Nieuwe Stijl’
Omdat KernGezond lokale initiatieven probeert te koppelen, de gemeente samenwerkingsverbanden op dit gebied
stimuleert, is er in april een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers(organisaties) in Overbetuwe.
Tijdens deze bijeenkomst zal er meer worden verteld over KernGezond en de mogelijkheden voor uw organisatie.
Verder krijgt u algemene informatie over Welzijn Nieuwe Stijl en de 8 bakens.
Voor meer informatie over KernGezond kijk op www.kerngezond-overbetuwe.nl
Trainers: Akram Ghorbani en Esther Jansen (Stuw)
Datum: dinsdagavond 16 april (aanmelden voor
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: De Loohof, stationstraat 1 Zetten

Creatief denken
Veel organisaties hebben te maken met situaties die om een oplossing vragen. Het blijkt daarbij vaak moeilijk om op
een andere manier naar het vraagstuk te kijken dan we gewend zijn; we zitten vast in onze eigen denkwereld, die
mede wordt bepaald door opvoeding, achtergrond, kennis en ervaring. Tijdens deze avond leert u hoe u alle facetten
van een vraagstuk helder in beeld kunt krijgen door het maken van een mindmap. Via diverse speelse oefeningen leert
u hoe u een vraagstuk ook eens op een andere manier kunt bekijken. Dat kan tot verrassende oplossingen leiden.
Doelgroep: iedereen die het plezier van veelzijdiger denken wil ervaren.
Datum: woensdag 22 mei (aanmelden voor 10 mei)
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: De Oldenburg, hofplein 1 Driel
Trainer: Bert Wolters van ‘Ruimte in projecten’ (www.ruimteinprojecten.nl)

Bezoekadres
Sociaal Cultureel Centrum “De Wieken”
Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst
Telefoon: (0481) 37 59 59
(bereikbaar: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur)
Internet: www.stuwwelzijn.nl / www.vrijwilligerswerkgelderland.nl
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Inleiding in marketing
Marketing gaat over verkopen: Hoe verkoop ik mijn product? In het dagelijks leven krijgen we heel veel te maken met
marketing (zoals de reclame op radio, tv en billboards). Tijdens deze avond krijgt u inzicht in een aantal aspecten van
de marketing. Welke doelen heeft marketing? We behandelen de 5 P’s: Product , Prijs , Plaats, Promotie en
Personeel. Hoe gaan grote bedrijven om met marketing? Werkt dit altijd? We hebben er dagelijks mee te maken,
maar hoe pak je je eigen marketing nu aan? Hoe verkoop je jouw organisatie?
Doelgroep: iedereen die de eigen organisatie beter wil ‘verkopen’.
Datum: donderdag 30 mei (aanmelden voor 17 mei)
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur.
Locatie: De Hoendrik, het dorpsplein 22 Herveld
Trainer: Bert Wolters van Ruimte in projecten (www.ruimteinprojecten.nl)

Geïnteresseerd in een cursus? Geef u dan op via
www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/overbetuwe/Cursussen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Vrijwilligers Steunpunt Overbetuwe
door te mailen naar vrijwilligerssteunpunt@stuwwelzijn.nl of te bellen naar Stuw: 0481-375959

Bezoekadres
Sociaal Cultureel Centrum “De Wieken”
Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst
Telefoon: (0481) 37 59 59
(bereikbaar: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur)
Internet: www.stuwwelzijn.nl / www.vrijwilligerswerkgelderland.nl

