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De VrijwilligersAcademie wijst je de weg in het cursus- en 
workshopaanbod voor vrijwilligers in Amersfoort en helpt jou 
om je deskundigheid nog verder te ontwikkelen. 
 
 

Trainingen & cursussen 
Doe jij vrijwilligerswerk in Amersfoort? Maak je vrijwilligerswerk nog leuker door extra kennis 
op te doen. De VrijwilligersAcademie is er voor vrijwilligers die zich verder willen verdiepen in 
onderwerpen die ze in hun vrijwilligerswerk tegenkomen.  
De VrijwilligersAcademie is er om organisaties en hun vrijwilligers te helpen bij het delen en 
het verkrijgen van kennis. Eén overzichtelijk punt waarop het trainingsaanbod voor vrijwil-
ligers in Amersfoort te vinden is. 
 
Het is een platform waar organisaties trainingen en workshops kunnen aanbieden die inte-
ressant zijn voor vrijwilligers en/of mantelzorgers. Ook lezingen of informatiebijeenkomsten 
maken onderdeel uit van het aanbod. 
 
Er worden regelmatig nieuwe cursussen toegevoegd, dus hou het trainingsaanbod in de ga-
ten. 
Online je kennis vergroten? Op deze website vind je ook een overzicht van online trainingen  
 

Voor wie is de VrijwilligersAcademie bedoeld? 
De VrijwilligersAcademie is voor alle inwoners in Amersfoort die vrijwilligerswerk doen en zich 
verder willen verdiepen in onderwerpen die ze in hun vrijwilligerswerk tegenkomen. Het 
maakt niet uit hoe je vrijwilligerswerk gevonden hebt, je hoeft bijvoorbeeld helemaal niet 
ingeschreven te zijn bij Indebuurt033. Ook mantelzorgers kunnen natuurlijk gebruik maken 
van het trainingsaanbod. 
 

Aanmelden en kosten trainingsaanbod 
Bij elke cursus vind je een link of een emailadres waarmee je je rechtstreeks kan aanmelden 
bij de organisatie die de cursus geeft. 
Het cursusaanbod is gevarieerd en overwegend gratis. Bij cursussen waarvoor je moet beta-
len voor deelname staat dit duidelijk vermeld. 
 

Organisaties 
Wil je als organisatie ook jouw training- of cursusaanbod in de VrijwilligersAcademie opne-
men? Neem dan contact op via VA@indebuurt033.nl 
 
 

Neem gauw een kijkje: https://www.indebuurt033.nl/vrijwilligers/vrijwilligersacademie/ 
of klik op “Workshops & Trainingen Vrijwilligers” op de homepage van Indebuurt033. 
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