
Academie voor Informele Zorg
Veel mensen en organisaties zetten 
zich voor versterking van informele 
zorg, als begeleider, ondersteuner, 
opleider, belangenbehartiger, 
beleidsmakers of vernieuwer. Vanuit 
de Academie voor Informele Zorg 
gaan we daarom de komende 
jaren werken voor Amsterdamse 
zorgvrijwilligers en hun organisaties, 
groot en klein. Dat doen we onder 
andere door: 

  kennis delen: relevante kennis  
en informatie om te kijken, lezen  
of vinden.

 deskundigheid bevorderen:
  masterclasses informele zorg 

+ trainingen voor mensen die 
zorgvrijwilligers begeleiden.

  vernieuwing: samen werken we  
in innovatieve projecten.

  versterken: we komen  
op voor ons veld en de 
vernieuwing die we voorstaan.

Over Aviz

PROGRAMMA 
winter / voorjaar 2015

Welkom bij de academie  
voor informele zorg 
www.academievoorinformelezorg.nl

Meerwaarde voor de stad Amsterdam
De Academie voor Informele zorg (AVIZ) gaat voor een 
paradigmashift: informele zorg verdient naast formele 
zorg een gelijkwaardige plaats in deze stad.

Zorgexperts in de leefwereld
AVIZ zet zich in voor versterking van mensen 
die zorgen voor een ander. Deze vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn zorgexperts in de leefwereld van 
kwetsbare Amsterdammers. Vanuit de Academie voor 
Informele Zorg zorgen we er gezamenlijk voor dat 
vrijwilligers op verschillende zorggebieden (armoede, 
eenzaamheid, palliatieve zorg) op een goede manier 
hun werk kunnen doen.



Donderdag 12 feb 19.00–22.00 uur
MASTERCLASS: MEE KUNNEN,  
WILLEN EN MOGEN DOEN
door luitenant-kolonel dr. Ine Voorham

Maandag 9 mrt 10.00–13.00 uur
WORKSHOP DE BASIS DESKUNDIGHEIDS- 
BEVORDERING VAN VRIJWILLIGERS
door Jaap Vriend, Vrijwilligersacademie

Donderdag 19 mrt 19.00–22.00 uur
MASTERCLASS: VRIJWILLIGERSWERK IN DE GGZ 
door Anneke Bolle, belangenbehartiger cliënten ggz

Maandag 30 mrt 14.00–17.00 uur
INTERVISIE GEVEN
door Jaap Vriend, Vrijwilligersacademie

Donderdag 16 apr 19.00–22.00 uur
MASTERCLASS
o.l.v. Renate Schepen, Vrijwilligersacademie

Maandag 20 apr 14.00–17.00 uur
TRAIN DE WORKSHOPLEIDER
door Fiet Meijer, Vrijwilligersacademie

Donderdag 18 jun  19.00–22.00 uur
MASTERCLASS
o.l.v. Renate Schepen, Vrijwilligersacademie

Kijk op de website voor de actuele thema’s  
van de masterclasses.

academievoorinformelezorg.nl

Academie voor informele zorg
Keizersgracht 340-342
1016 EZ Amsterdam
t: (020) 320 55 79
e: info@academievoorinformelezorg.nl

De bijeenkomsten vinden plaats bij  
de Vrijwilligersacademie. 
Uitzonderingen hierop vind je op de 
website. Kijk voor meer informatie en 
een routebeschrijving op onze website. 

Agenda


