Trainingen & Workshops
Ben je een actieve burger of vrijwilliger en wil je jouw initiatief of organisatie
verder ontwikkelen? De Leefbaarheidsalliantie biedt verschillende trainingen en
workshops aan om te inspireren en om kennis en kunde mee te geven.
Hieronder vind je een selectie uit ons aanbod. Staat jouw gewenste training of
workshop er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Sociale media
In deze workshop krijg je tips en tricks over hoe je op een goede manier gebruik kunt maken van
sociale media.

Creatief denken
Een verrassende workshop in een hoog tempo en praktijkgericht. Je krijgt concrete handvatten
om de tools op een later moment toe te passen bij het bedenken van nieuwe concepten,
activiteiten of projecten.

Denken Delen Doen
In deze workshop brainstormen we op een gestructureerde wijze om te komen tot een
volgende stap in een bestaande activiteit of initiatief. In de methode staat ieders inbreng
centraal en worden alle creatieve ideeën, kennis en ervaringen in een groep naar boven gehaald.

Praktijkgerichte fondsenwerving
Deze training is voor iedereen die financiering zoekt voor nieuwe activiteiten en/of projecten in
de non-profit sector, zoals gezondheidszorg, welzijn, cultuur, sport en vrije tijd.

Zelfregie
In deze training sta je stil bij wat zelfregie is en krijg je handvatten om regie te kunnen voeren
over je leven of om zelfregie-versterkend te kunnen werken.

TipTopFlop
In deze -speciaal voor jongeren ontwikkelde- workshop wordt het startschot gegeven voor
het schrijven van een plan. Er wordt input opgehaald voor een plan, waarbij de algemene
doelstelling hiervan constant in het oog wordt gehouden. Het resultaat is een manifest of visie
op papier.

Aan Zet ‘Van idee naar uitvoering’
In deze training zet je stappen om ondernemende dromen en wensen te realiseren.

Marketing
Deze training is geschikt wanneer je als bestuur het dorpshuis ook echt het ‘huis van het dorp’
wil maken. De marketing van je dorpshuis/activiteit, leren denken in doelgroepen en kijken naar
je dorp.

Procesbegeleiding
In deze training doorloop je alle stappen van het proces om met een dorpswerkgroep een
toekomstvisie voor jullie dorp, wijk of buurtschap te maken.

Visie vormen voor je leefomgeving
In deze -op jongeren gerichte- workshop vormen jongeren samen een visie voor de toekomst
van hun leefomgeving en zetten deze op papier.

Samenkracht 80+
In deze workshops zoeken deelnemers zelf antwoorden op vragen op het gebied van ‘meedoen
en ertoe doen’ en inspireren zij elkaar over prettig en waardig oud worden in deze tijd. Ze
wisselen tips uit en helpen elkaar om dromen te realiseren.

Meer informatie of staat jouw training of workshop er niet bij?
Dit is een selectie van trainingen & workshops met een korte beschrijving. Ben je benieuwd naar
de uitgebreide beschrijvingen en naar het totale aanbod? Ga dan naar de website:
www.leefbaarheid.gelderland.nl en kijk bij Trainingen & Workshops en in de Agenda.
Voor vragen kun je mailen naar: Miriam Stolten via miriamstolten@zorgbelanggelderland.nl
Ook als jouw initiatief of organisatie behoefte heeft aan een training (op locatie) die hier nog niet
tussen staat, voel je vrij ons dat te laten weten via bovenstaand e-mailadres.

Wie zijn wij?
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde
samenwerkende organisaties: Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland,
Plattelandsjongeren Gelderland, Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland.

