
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OPLEIDINGENGIDS 

2020 

BIBLIOTHEKEN 
Bibliotheek 



 

 www.primago.nl  2 

 

 
 

INHOUD 
 

De cursussen zijn gerangschikt per doelgroep 

 

Het verhaal van Studio PRimago                pagina  3 

 

TRAININGEN      

 

PROFESSIONALISERING IN DE FRONTOFFICE 

 De kunst van profileren!           4 

 Hoe maak ik de vertaalslag van gemeentelijk- en bibliotheekbeleid in de frontoffice   5 

 Van collectie naar programmering  (haal meer uit je activiteitenprogramma)    5 

 

PROFESSIONALISERING IN BACKOFFICE 

 Draagvlak  - Hoe betrek ik iedereen bij onze plannen?       6 

 Sponsoring  

 

BEROEPSKRACHTEN IN SAMENWERKING MET VRIJWILLIGERS      7 

 De professionalisering van het taalhuis (certificeringseisen)      8 

 Samenwerken met vrijwilligers in een ondernemende bibliotheek         9                      

(Begeleiden en coachen met plezier!) 

 Train the trainer - Opleiden van vrijwilligers      10   

(Zelf je vrijwilligers opleiden? Dat kan met de Train the Trainer) 

 

PROFESSIONALISERING VAN VRIJWILLIGERS 

 De vrijwilliger als ambassadeur (infotainmentprogramma)     11 

 Professionalisering van vrijwillige cursusleiders, activiteiten- en/of taalbegeleiders  12 

 De andere kijk – mijn rol van vrijwilliger/gastheer/gastvrouw      12 

(Hoe ben ik als vrijwilliger het visitekaartje van de bibliotheek?)     

  

INDIVIDUELE COACHING 

 Persoonlijke ontwikkeling         13 

 Hoe coach ik onze vrijwilligers        14 

 

CONTACT           15 

 

 

 

 

 

 



 

 www.primago.nl  3 

 

 

HET VERHAAL VAN STUDIO PRIMAGO 

In 1996 heeft Jolande ter Borg Studio PRimago opgericht. Na jaren 

werkzaam te zijn geweest in de bibliotheekbranche, wil zij bijdragen aan de 

professionalisering en imagoverbetering van bedrijven en non-profit 

organisaties. Jolande ter Borg is gespecialiseerd in Sociaal/Cultureel 

ondernemerschap, positionering en profilering, ondernemend denken en 

handelen, (non-verbale) communicatie, public relations en persoonlijke presentatie. Ook veel 

particulieren weten de weg naar Jolande te vinden om zichzelf beter te willen 

presenteren/profileren in hun privé en/of werksituatie. Zij heeft tevens veel ervaring in het werken 

met en begeleiden van vrijwilligers en wordt met haar expertise aanbevolen op de door de 

Koninklijke Bibliotheek opgerichte website Bibliotheek en Basisvaardigheden .  

Jolande is tevens inzetbaar als (meewerkend) adviseur op projectbasis. 

 

Trainingen 

Studio PRimago ondersteunt organisaties in de sociale en culturele sector om zichzelf sterker te 

positioneren en de dienstverlening beter aan te laten sluiten aan de wensen van de klant en de 

opdracht vanuit de overheid. In trainingstrajecten leren medewerkers en vrijwilligers samen 

oplossingsgericht en ondernemend te denken en handelen en krijgen meer inzicht in gedrag en 

communicatie. Hierdoor ontstaat meer onderlinge samenhang met meer werkplezier en wordt de 

klant zo goed mogelijk geholpen.  

 

Coaching 

Wil je meer halen uit je (werkende) leven? Of weet je door alle keuzes en drukte niet meer welke 

richting je op wilt? Bij individuele coaching en begeleiding van Studio PRimago word je gemotiveerd 

en bewust van je eigen mogelijkheden om doelgericht keuzes te maken die bij je passen. Zo haal 

je meer voldoening en (werk)plezier uit je leven! Ook kan Studio PRimago je advies/tips geven hoe 

jezelf collega's en/of vrijwilligers het beste kunt coachen.  

 

Investering 

De cursussen en trainingen zijn geschikt voor circa 8 à 10  personen. Afwijking van het 

aantal deelnemers boven het maximum van 10 heeft geen invloed op de prijs, boven de 10 

personen wellicht wel op de diepgang van de training.  

 

Tarieven trainingen: 

€    995,00 Dagdeel maatwerk training van 3 à 3,5 uur 

 €  1495,00 Maatwerktraining voor 2 dagdelen op 1 dag 

 €    395,00 Trainingstarief per persoon per dag (bij minimaal 5 personen) 

 

Alle genoemde prijzen in deze gids zijn exclusief BTW en reiskosten. 

 

http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/expertise/vrijwilligers-opleiden.html
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PROFESSIONALISERING IN DE FRONTOFFICE 

De frontoffice staat garant voor professioneel klantencontact. Zij zijn degene die kennis 

overbrengen en klanten wegwijs maken. Belangrijk dat deze groep zich in de frontoffice kan 

profileren en het beleid goed kan uitdragen naar de diverse doelgroepen.  De trainingen worden op 

maat afgestemd op de situatie van de organisatie. 

 

PROFILEREN 

Maatwerktraining  'De kunst van profileren/positioneren' 

De volgende stap in ondernemend denken en handelen 

Ondernemend denken en handelen is niet alleen iets voor directie en managers. Juist ook op de 

werkvloer kunnen alle medewerkers vol vertrouwen hier mee werken als zij hun eigen rol kennen 

in het contact met klanten/samenwerkingspartners. 

Voor wie:  

Voor medewerkers van alle niveaus met direct klantencontact die zich beter willen profileren met 

de producten en diensten van de organisatie richting bezoekers en/of diverse doelgroepen. 

Tijdspad: Minimaal 3 dagdelen. Afhankelijk van het maatwerkprogramma en de wens van 

continuering. Het is tevens mogelijk om Mysterie Guest bezoeken in te plannen. 

 

Voorbeelden van thema's in de modules: 

- wat is maatschappelijk ondernemen? 

- leer je rol in de veranderende organisatie herontdekken 

- Vertaalslag van gemeentelijk beleid naar de gebruikers van jouw organisatie 

- jouw weg in cultureel/maatschappelijk ondernemen (ken de mogelijkheden in de frontoffice) 

- van collectie naar programmering 

- hoe promoot ik producten en diensten van de organisatie? 

- samenwerken met vrijwilligers en de vrijwilligers mee laten bewegen in nieuwe eisen van de 

ondernemende organisatie 

- jouw persoonlijke kracht in communicatie samen met jouw antennefunctie in het contact met 

klanten en interne collega's 

- actieplan voor maatschappelijk ondernemen in jouw organisatie 

 

Na een gratis en vrijblijvend intakegesprek wordt een programma op maat aangeboden. 
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TRAINING ‘DE VERTAALSLAG VAN BELEID IN DE FRONTOFFICE’ 

In deze brainstormtraining van minimaal 1 dagdeel maken we de vertaalslag van gemeentelijk 

en/of organisatiebeleid naar het directe klantencontact. Om voor maatschappelijke project 

subsidies in aanmerking te komen is het van belang draagvlak van de frontoffice te hebben. Juist 

zij ontmoeten de klanten en kunnen meedenken over mogelijkheden en nieuwe programmering. 

Deze training is maatwerk en wordt afgestemd op het eigen beleidsplan. 

 

Voorbeeldprogramma 

 Samenhang tussen gemeentelijke agenda en eigen speerpunten 

 Waar staan we en waar willen t.o.v. de speerpunten en hoe werken we hier naar toe de 

komende jaren? 

 Gezamenlijke opdracht per werkveld 

 Verantwoordelijkheid en samenwerking met vrijwilligers, samenwerkingspartners, collega’s 

en t.o.v. de actielijsten 

 Wie doet wat en wat doen we samen? 

 

 

TRAINING ‘VAN COLLECTIE NAAR PROGRAMMERING’ 

Deze training van 2 dagdelen richt zich op het nieuwe bibliotheekwerk en daarbij nemen we de 

deelnemers mee in de transitie van de bibliotheken. Waar het vroeger vooral ging om boeken, gaat 

het nu in bibliotheken meer en meer om programmering. Belangrijk dus dat de medewerkers in de 

frontoffice hun rol en het belang van promoten, enthousiasmeren in o.a. de verkoop van 

toegangskaarten inzien. Ook de gastvrijheid tijdens activiteiten en het benutten van kansen in 

klantenbinding komt aan de orde.  

 

Voorbeeld programma: 

 Van collectie naar programmering 

 De verandering pakken vanuit je eigen kracht 

 Hoe promoot ik (nieuwe) producten en diensten van 

de bibliotheek? (met de vertaalslag naar de praktijk) 

 Jouw rol rondom activiteiten 

 Gastvrijheid  en klantenbinding 

 

Deze training wordt op maat afgestemd op de situatie van de bibliotheek en het te bereiken doel. 
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PROFESSIONALISERING IN DE BACKOFFICE 

Hoe voorkom je weerstand en hoe creëer je draagvlak bij (nieuwe) beleidsplannen? Dat is de 

centrale vraag in onderstaande training met interessante communicatietechnieken en inzicht hoe 

beleid in de hele organisatie op een goede manier uitgedragen kan worden.   

 

TRAINING DRAAGVLAK CREEREN 

‘Hoe krijg ik iedereen mee in onze plannen?’ 

Achter de schermen wordt vaak het beleid vormgegeven. Collega´s en/of samenwerkingspartners 

mee krijgen in deze nieuwe plannen is dan een volgende stap. In deze trainingen krijg je nieuw 

inzicht in processen en communicatie wat helpt bij het creëren van draagvlak in organisaties.  

 

Voorbeeld programma: 

 Communiceren van beleid/plannen, welke stappen nemen 

we? 

 Hoe bepalen kennis en houding het gedrag van de ander? 

 Taakgerichte versus persoonsgerichte ondersteuning 

 Communicatietips bij weerstand 

 Opbouwende feedback geven 

 

De trainingen worden op maat afgestemd op de situatie van de organisatie en het te bereiken doel. 

 

SPONSORING & NETWERKEN 3.0 

'Samenwerken met het bedrijfsleven' 

Voor bibliotheken is het steeds meer zoeken naar samenwerking en wellicht ook 

sponsormogelijkheden. Waar zit de 'win win' in samenwerken met het bedrijfsleven voor jullie 

organisatie? Het gaat hierbij niet altijd gelijk om geld, maar vooral hoe je kunt samenwerken 

binnen activiteiten waardoor het sponsorrendement groter kan worden. In deze training ontdek je 

hoe de organisatie (samen met jou dus) zich op een efficiënte wijze professioneel kan 

profileren naar partners en naar het bedrijfsleven. 

  

Programma  

 Samenwerking met het bedrijfsleven in maatschappelijk ondernemerschap 

 Ondernemend denken en handelen geeft inzicht en kansen in jullie netwerk 

 Hoe profileren jullie je naar het bedrijfsleven en maak je de vertaalslag met het efficiënt 

inzetten van jullie organisatie 

 Jullie organisatie als verbindend netwerk in samenwerking met maatschappij, bedrijfsleven 

en gemeenten 

 PR en communicatie rondom activiteiten met netwerkpartners 

 Stappenplan 
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BEROEPSKRACHTEN IN SAMENWERKING MET VRIJWILLIGERS 

Bezuinigingen, de nieuwe Bibliotheekwet én/of Participatiewet maakt het interessant voor 

organisatie om meer vrijwilligers te betrekken bij de werkzaamheden en verandert daarmee ook de 

vraag en de inhoud van trainingen voor het samenwerken met vrijwillig medewerkers. Binnen 

huidige werkzaamheden worden altijd weer nieuwe eisen gesteld, ook aan vrijwilligers en hoe kun 

je de vrijwilligers hierin het beste begeleiden? De trainingen zijn actief van aard en worden altijd 

'op maat' afgestemd naar de actuele situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionalisering van TAALHUIZEN* (voor beroepskracht en/of taalhuiscoördinator) 

*Deze training speelt tevens in op bepaalde organisatiegebieden bij de certificeringsnormen van 

taalhuizen. 

 

Het belang van professionalisering van vrijwilligers van taalhuizen 

De hoeveelheid vrijwilligers groeit en groeit, maar hoe houden we de kwaliteit van hun inzet bij het 

taalhuis op peil? De vrijwilligers die zich aanmelden hebben niet altijd de ervaring in de branche 

waar ze gestationeerd zijn. Investeren in coaching en ontwikkeling van vrijwilligers is vanuit het 

oogpunt van het langdurig binden en behouden van deze belangrijke arbeidskrachten van belang. 

Maar ook de beroepskracht/coördinator kan soms wel wat steun gebruiken in het begeleiden van 

vrijwilligers. In onderstaand aanbod krijgen zij de noodzakelijke bagage voor het zo goed mogelijk 

uitvoeren van hun taak om zo de kwaliteit van de bijdragen van vrijwilligers te kunnen blijven 

verbeteren.  
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TRAINING 'PROFILEREN MET VRIJWILLIGERS IN TAALHUIZEN' 

Duur: 1 dag of 2 dagdelen (afhankelijk van de leerdoelen voor het taalhuis) 

Voor wie: Deze maatwerktraining richt zich op beroepskrachten die met vrijwilligers in 

taalhuizen samenwerken en de vrijwilligers mee willen nemen in de eisen van de certificering. 

Trainingsdoel: Na inventarisatie van de leerdoelen van het taalhuis wordt een trainingsvoorstel 

gedaan. Na deze training ben je in staat de vrijwilliger op de juiste wijze te begeleiden in haar/zijn 

rol. Weet je de vrijwilligers opbouwende feedback te geven. Geef je de vrijwilliger ruimte om te 

functioneren binnen de beleidskaders van de ondernemende organisatie. 

 

Programma:             

 Vrijwilligersbeleid - Wat is er geregeld? Hoe kunnen we het aanpakken en/of richtlijnen 

opstellen?  

 Profilering van het taalhuis en het benaderen van doelgroepen 

 Dirigeren en meespelen (zowel aansturend als collega zijn, hoe doe je dat?) 

 Inspelen op verschillende typen gedrag van vrijwilligers 

 Taakgerichte versus persoonsgerichte ondersteuning 

 Communicatietips in het werken met vrijwilligers van taalhuizen 

 Omgaan met weerstand bij veranderingen 

 Opbouwende feedback geven aan vrijwilligers 

 Sponsormogelijkheden voor het taalhuis 

 Optimaal plezier hebben van je vrijwilligers 

 

Indien wenselijk worden extra onderwerpen aan de training toegevoegd en kan een terugkomdag 

worden georganiseerd, zodat de bevindingen uit de training scherp gehouden worden. 
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SAMENWERKEN MET VRIJWILLIGERS (voor beroepskrachten) 

 

Het belang van professionalisering van vrijwilligers 

De hoeveelheid vrijwilligers groeit en groeit, maar hoe houden we de kwaliteit van hun inzet op 

peil? De vrijwilligers die zich aanmelden hebben niet altijd de ervaring in de branche waar ze 

gestationeerd zijn. Investeren in coaching en ontwikkeling van vrijwilligers is vanuit het oogpunt 

van het langdurig binden en behouden van deze belangrijke arbeidskrachten van belang. Maar ook 

de beroepskrachten/coördinator kunnen soms wel wat steun gebruiken in het begeleiden van 

vrijwilligers. In onderstaand aanbod krijgen zij de noodzakelijke bagage voor het zo goed mogelijk 

uitvoeren van hun taak om zo de kwaliteit van de bijdragen van vrijwilligers te kunnen blijven 

verbeteren. 

 

TRAINING 'PROFILEREN MET VRIJWILLIGERS’ (in de publieke dienstverlening) 

Duur: 1 of 2 dagdelen 

Voor wie: Deze training richt zich op beroepskrachten die met vrijwilligers samenwerken en de 

vrijwilligers mee willen nemen in de eisen van deze tijd. 

Trainingsdoel: Na deze training ben je in staat de vrijwilliger op de juiste wijze te begeleiden in 

haar/zijn rol. Weet je de vrijwilligers opbouwende feedback te geven. Geef je de vrijwilliger ruimte 

om te functioneren binnen de beleidskaders van de ondernemende organisatie. 

Programma              

 Dirigeren en meespelen (zowel aansturend als collega zijn, hoe doe je dat?) 

 Vrijwilligersbeleid - Wat is er geregeld? Hoe kunnen we het aanpakken en/of richtlijnen 

opstellen?  

 Inspelen op verschillende typen van gedrag 

 Taakgerichte versus persoonsgerichte ondersteuning 

 Communicatietips in het werken met vrijwilligers 

 Omgaan met weerstand bij veranderingen 

 Opbouwende feedback geven aan vrijwilligers 

 Optimaal plezier hebben van je vrijwilligers 

 

Naar wens kan een terugkomdag worden 

georganiseerd, zodat de bevindingen scherp gehouden 

worden en verdieping gepakt kan worden. 
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TRAIN THE TRAINER 

Zelf je vrijwilligers opleiden? Dat kan met deze Train de Trainer! 

 

Het belang van professionalisering van vrijwilligers 

De hoeveelheid vrijwilligers groeit en groeit, maar hoe houden we de kwaliteit van dienstverlening 

op peil? De meeste vrijwilligers die zich bij de bibliotheken aanmelden hebben geen eerdere 

ervaring in de bibliotheekbranche. Investeren in coaching en ontwikkeling van vrijwilligers is vanuit 

het oogpunt van het langdurig binden en behouden van deze belangrijke arbeidskrachten van 

belang. Zelf vrijwilligers opleiden is in dit geval de beste en voordeligste optie om wanneer je maar 

wilt, in te kunnen spelen op thema's die nodig zijn. 

In deze ‘Train de Trainer’ van minimaal 2 live bijeenkomsten krijgen de deelnemers de 

noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren/begeleiden van een workshop voor 

vrijwilligers.  

 

 

 

De expertise van Studio PRimago 

Studio PRimago heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden, trainen en coachen van 

medewerkers en vrijwilligers in bibliotheken. Wij zijn dan ook blij met de aanbeveling op de door 

de Koninklijke Bibliotheek vervaardigde site Bibliotheek en Basisvaardigheden wat ons heeft 

gestimuleerd het ‘Train de Trainer’ programma op te zetten. Wij zullen er daarbij alles aan doen 

om voor de deelnemers van de Train de Trainer programma’s een goed vangnet te zijn. 

Het programma heeft een actief karakter. De deelnemers kunnen tijdens het ‘train de 

trainerstraject’ gratis gebruik maken van feedback en is Studio PRimago ook na het traject het 

vangnet voor vragen die rijzen rondom het opleiden van vrijwilligers. Na afloop wordt het 

trainingsmateriaal voor de bibliotheek beschikbaar gesteld en kan men met een goede hand-out 

zelf een workshop verzorgen voor de vrijwilligers. 

http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/expertise/vrijwilligers-opleiden.html
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PROGRAMMA’S VOOR VRIJWILLIGERS 

De hoeveelheid vrijwilligers groeit en groeit, maar hoe houden we de kwaliteit van hun inzet op 

peil? De vrijwilligers die zich aanmelden hebben niet altijd de ervaring in de branche waar ze 

gestationeerd zijn. Investeren in coaching en ontwikkeling van vrijwilligers is vanuit het oogpunt 

van het langdurig binden en behouden van deze belangrijke arbeidskrachten van belang. In 

onderstaand aanbod krijgen de vrijwilligers de noodzakelijke bagage voor het zo goed mogelijk 

uitvoeren van hun taak om zo de kwaliteit van de bijdragen van vrijwilligers te kunnen blijven 

verbeteren. De programma's worden 'op maat' afgestemd naar de situatie en wensen van jullie 

organisatie, maar kunnen ook als infotainment programma worden ingezet op 

vrijwilligersbijeenkomsten. 

 

WORKSHOP ‘DE VRIJWILLIGER ALS AMBASSADEUR’ 

Deze gezellige, vrolijke en leerzame workshop is tevens geschikt als infotainment programma op 

personeelsdagen, kerst- en/of nieuwjaarsbijeenkomsten voor vrijwilligers. 

Een interactief maatwerk programma voor alle soorten van vrijwilligers! 

Duur van de bijeenkomst: max. 1,5 uur (het programma is ook als dagdeel training in te zetten) 

 

Voorbeeldprogramma: 

Quiz ‘Ambassadeurschap in uitvoering’ 

In deze quiz komen spelenderwijs professionalisering, kennis over de organisatie, benaderbaarheid 

en gastvrijheid aan de orde en is het tevens de rode draad in onderstaande onderwerpen. 

Jouw rol als ambassadeur 

Wat is jouw sterke kant en hoe benut je die voor de professionele organisatie? 

De ambassadeur in actie 

Hoe zet jij jouw ambassadeurskwaliteiten in voor de organisatie? 

De vrijwilliger als ambassadeur voor de activiteiten van de organisatie. 

Waar zit voor jezelf de uitdaging voor de toekomst als ambassadeur. 

De Gastvrije Ambassadeur! 

De verbale – en non verbale kant van gastvrijheid 

Klantvriendelijkheid en lichaamstaal 

Jouw rol als visitekaartje van de organisatie! 

 

De investering voor dit infotainmentprogramma is  

€ 495,00 voor programma van 1 à 1,5 uur 
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WORKSHOP 'DE PROFESSIONELE VRIJWILLIGE BEGELEIDER' 

Professionalisering van vrijwillige cursusleiders, activiteiten- en/of taalbegeleiders 

In deze workshop krijgen zij de noodzakelijke bagage om de kwaliteit van, en de communicatie 

naar de deelnemers/gasten te kunnen blijven verbeteren. Een leven lang leren geldt uiteraard ook 

voor deze groep. Ook deze training wordt op maat afgestemd op jullie wensen en behoeften.     

 

Voorbeeldprogramma van 1 dagdeel 

 Kennisquiz rondom klantgerichtheid, profileren en de maatschappelijke rol  

 Hoe vertegenwoordig je de organisatie als begeleider 

 De wensen/behoeften of ideeën van de deelnemers/gasten leren kennen  

 Initiatief nemen, de juiste vragen stellen/doorvragen en doorverwijzen 

 Klantenbinding 

 Communicatietips – jouw persoonlijke kracht in communicatie 

 Stappenplan voor behoud van professionaliteit 

 

TRAINING DE ANDERE KIJK OP GASTVRIJHEID (voor de vrijwillige gastheer/gastvrouw) 

Deze trainingen richten zich op de vrijwilliger en worden de onderwerpen zoveel mogelijk als 

‘maatwerk’ afgestemd op de situatie van de organisatie. Deze trainingen worden ‘inhouse’ 

georganiseerd. 

Scholingsdoel: 'De andere kijk' geeft vrijwilligers inzicht, vertrouwen en verantwoordelijkheid 

voor haar/zijn rol in de ondernemende organisatie zodat men zo zelfstandig mogelijk kan opereren 

binnen de afspraken/beleidskaders van de organisatie. 

Resultaat: Na deze scholing is de vrijwilliger in staat haar/zijn rol op de juiste wijze in te vullen 

naar de eisen van deze tijd. Weet wat van hem/haar wordt verwacht en ziet de ruimte om zo 

zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de afspraken/beleidskaders van de ondernemende 

organisatie. 

Duur: 2 dagdelen van bijvoorbeeld 9.30 – 12.30 uur of 13 uur - 16 uur, deze scholing kan 

incidenteel ook op zaterdagen of avonduren worden gegeven indien vrijwilligers nog een baan 

hebben naast hun vrijwilligers werk).  

 

Rode draad van onderwerpen: 

• De rol van u als vrijwilliger in de ondernemende organisatie 

• Kennis van de organisatie en diensten 

• Professioneel inspelen op vraag en aanbod en klantcommunicatie  

• Vrijwillig versus vrijblijvend 

• Toegankelijk maken van computer- en internetmogelijkheden/digitale vaardigheden 

• Klantencontact, ondernemend denken en handelen en de doorverwijs functie 

• Oog voor presentatie en representatie 
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COACHING 

Wil je meer halen uit je (werkende) leven? Of weet je door alle keuzes en drukte niet meer 

welke richting je op wilt? Bij individuele coaching en begeleiding van Studio PRimago word je 

gemotiveerd en bewust van je eigen mogelijkheden om doelgericht keuzes te maken die bij je 

passen. Zo haal je meer voldoening en plezier uit je leven!  

 

TRAINING ‘DE VOLGENDE STAP IN JOUW PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Individuele Coaching 

 

Effectiever te werk gaan in jouw rol met je omgeving. 

Op deze dag krijg je een unieke inkijk in de fascinerende wereld van een continue krachtenspel. 

Hoe wordt jouw gedrag gestuurd? Hoe stuur jij het gedrag van anderen? Welke ethiek hanteer je? 

Waar zit jouw kracht, maar ook je zwakte? Na deze dag beschik je over een breed palet aan 

mogelijkheden om op je eigen authentieke manier, doortastender, krachtiger en effectiever te werk 

gaan in jouw rol met je (werk)omgeving. 

  

Jouw resultaat: 

 Je herkent de krachten van anderen die jouw gedrag sturen. 

 Je leert je eigen krachten kennen en doelmatig in te zetten. 

 Je bent in staat om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. 

 

Voor wie? 

Je wilt een volgende stap zetten in jouw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Je wilt 

werken en leven vanuit jouw persoonlijke kracht om de waarde voor jezelf en voor je omgeving te 

vergroten. 

 

Aanpak: 

Wij kiezen voor een persoonsgerichte aanpak. Wij bieden jou een theoretisch model waarin we 

laten zien hoe en waarom mensen in beweging komen. Op basis van een 360 graden feedback 

methodiek geven wij je inzicht in je eigen handelen en hoe dit door anderen ervaren wordt. We 

bieden je diverse scenario’s om je doelen te bereiken en ondersteunen jou in je leerproces. Met 

elkaar halen we het beste uit jezelf, zodat je je aan het eind van de dag in staat bent om je 

persoonlijke strategie te ontwikkelen. 

 

Duur en investering: 

Eendaagse coaching van 9.30 uur tot 16.00 uur met na 4 weken een evaluerend telefoongesprek 

De kosten voor deze individuele eendaagse coaching bedraagt € 395,00 p.p., exclusief BTW, 

inclusief koffie/thee met (huisgemaakt) gebak en uitgebreide gezonde lunch.  
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COACHEN VAN VRIJWILLIGERS (voor beroepskrachten) 

 

Het belang van professionalisering van vrijwilligers 

De hoeveelheid vrijwilligers groeit en groeit, maar hoe houden we de kwaliteit van hun inzet op 

peil? De vrijwilligers die zich aanmelden hebben niet altijd de ervaring in de branche waar ze 

gestationeerd zijn. Investeren in coaching en ontwikkeling van vrijwilligers is vanuit het oogpunt 

van het langdurig binden en behouden van deze belangrijke arbeidskrachten van belang. Maar ook 

de beroepskrachten/coördinator kunnen soms wel wat steun gebruiken in het begeleiden van 

vrijwilligers. In onderstaand aanbod krijgen zij de noodzakelijke bagage voor het zo goed mogelijk 

uitvoeren van hun taak om zo de kwaliteit van de bijdragen van vrijwilligers te kunnen blijven 

verbeteren. 

 

TRAINING ‘HOE COACH IK ONZE VRIJWILLIGERS’  

Hoe je optimaal plezier kunt hebben van je vrijwilligers! 

Duur: 1 daagse individuele training 

Voor wie: Deze training richt zich op beroepskrachten die met vrijwilligers samenwerken en de 

vrijwilligers mee willen nemen in de eisen van deze tijd. 

Trainingsdoel: Na deze training ben je in staat de vrijwilliger op de juiste wijze te begeleiden in 

haar/zijn rol. Weet je de vrijwilligers opbouwende feedback te geven. Geef je de vrijwilliger ruimte 

om te functioneren binnen de beleidskaders van de ondernemende organisatie. 

Programma              

 Dirigeren en meespelen (zowel aansturend als collega zijn, hoe doe je dat?) 

 Vrijwilligersbeleid - Wat is er geregeld? Hoe kunnen we het aanpakken en/of richtlijnen 

opstellen?  

 Inspelen op verschillende typen van gedrag 

 Taakgerichte versus persoonsgerichte ondersteuning 

 Communicatietips in het werken met vrijwilligers 

 Omgaan met weerstand bij veranderingen 

 Opbouwende feedback geven aan vrijwilligers 

 Optimaal plezier hebben van je vrijwilligers 

 

Naar wens kan een terugkomdag worden georganiseerd, zodat de bevindingen scherp gehouden 

worden en verdieping gepakt kan worden. 

Duur en investering: 

Eendaagse coaching van 9.30 uur tot 16.00 uur met na 4 weken een evaluerend telefoongesprek 

De kosten voor deze individuele eendaagse coaching bedraagt € 395,00 p.p., exclusief BTW, 

inclusief koffie/thee met (huisgemaakt) gebak en uitgebreide gezonde lunch.  

Deze training is individueel te volgen of in een groep van circa 8 à 10  personen.  Zie ook pagina 9. 
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Waarmee kan ik je van dienst zijn? 

In deze opleidingengids heb je een indruk gekregen van trainingsmogelijkheden. Maar een 

standaardtraining is echter zelden effectief, je wilt immers gehoord worden op jullie leerdoelen. 

Dus altijd zal er ingespeeld worden op de behoefte en actualiteit van de organisatie. De trainingen 

zijn zoveel mogelijk maatwerk en daar wordt niets extra’s voor berekend.  

 

Jolande ter Borg is tevens op in te huren als adviseur/coach op de gebieden: 

 Interne- en externe communicatie 

 Opbouwende feedback geven aan (vrijwillig) medewerkers/collega’s 

 Professionalisering van de dienstverlening  

 Vertaalslag van beleid naar de klant 

 Klantcommunicatie 

 Professionalisering van programmering 

 Professionalisering van Taalhuizen 

 Vrijwilligersbeleid 

 Sponsoring & netwerken 

 Programma Maatschappelijk Ondernemen 

 Profileren en positioneren 

 

Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

 

 

CONTACTGEGEVENS 

Studio PRimago (bezoeken alleen op afspraak) 

Jolande ter Borg 

Hannie Schaftstraat 56 

2264 DK  Leidschendam 

Telefoon: 06-51094891 

email: jterborg@primago.nl 


