
LET OP!

Toegang alleen

mogelijk met

Corona QR code of

negatieve test 

Talentenbeurs West

dinsdag 23 november 2021 
van 13:00 tot 16:00 uur 
De Hallen Studio’s, 
Hannie Dankbaarpassage 18 

Gemeente Amsterdam 
Met dank aan alle deelnemende
partners en vrijwilligers
Uitgevoerd door Combiwel Buurtwerk  

Meer informatie:
west.combiwelbuurtwerk.nl/talentenbeurs-west

18 november, 19:30 - 20:30 uur

Huis van de Wijk De Havelaar,

Douwes Dekkerstraat 2

Clotilde Caillault, projectmanager

vrijwilligerswerk en statushouders,

VCA 

11. Nieuwkomers als vrijwilliger
Workshop voor initiatiefnemers en
organisaties

Jij zoekt vrijwilligers, zij willen

integreren. Je hoort hoe anderen

succesvol statushouders inzetten en je

ontdekt wat de beste begeleiding is.

17 november, 10:00 - 12:00 uur

Huis van de Wijk De Havelaar,

Douwes Dekkerstraat 2

Inez Hoedjes,

communicatietrainer/coach

10. De kracht van lichaamstaal

Wat zeg je zonder woorden? Je leert

het effect van de taal van je lichaam,

handen en voeten en de uitdrukking

op je gezicht beter te begrijpen.

Daarna zul je gemakkelijker contact

met anderen maken.

http://west.combiwelbuurtwerk.nl/talentenbeurs-west
http://west.combiwelbuurtwerk.nl/talentenbeurs-west
http://west.combiwelbuurtwerk.nl/talentenbeurs-west


November 12, 10:00 - 11:00 a.m.

Huis van de Wijk De Havelaar,

Douwes Dekkerstraat 2

Clotilde Caillault, project

manager volunteer work and

status holders at VCA

4. Get ahead: 
volunteer work in Amsterdam 

Information about how to become a

volunteer in Amsterdam, other

newcomers tell their stories.
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15 of 17 november, 

Huis van de Wijk De Mansvelt,

Kareldoormanstraat 125

Sebo Bakker,

trainer/presentator/theatermaker

7. Jezelf presenteren 
(2 workshops)

        14:00 - 17:00 uur

Hoe kan ik, ontspannen en met

zelfvertrouwen, mijzelf laten zien en

horen? 

15 november, 09:30 - 11:30 uur

Huis van de Wijk De Havelaar,

Douwes Dekkerstraat 2

Peter de Haan, 

6. Zelf flyers maken

        Combiwel Buurtwerk

Je leert om zelf een professionele

flyer te maken op de computer met

het programma Canva. Niet moeilijk

en prachtig resultaat. Heb je een

laptop? Neem die dan mee.

12  of 17 november, 

Dress for Success, Burgemeester

de Vlugtlaan 200-204

Karien van Niekerk

5. Je kunt maar één keer de eerste
indruk maken (2 workshops)

        10:00 - 12:00 uur

Samen een mooie outfit uitzoeken

om een goede eerste indruk te

maken.

16 november, 19:30 - 21:00 uur

Buurtsalon Jeltje, 

Marijke Altenburg,

adviseur/trainer/vertrouwens-

contactpersoon, VCA

9. Zoektocht naar de supervrijwilliger
Workshop voor initiatiefnemers en
organisaties

        Eerste Helmersstraat 106-N

Zoek je die supervrijwilliger of los je het

‘anders’ op en hoe dan? Wissel

ervaringen uit met anderen en kijk met

een professional naar jouw situatie.

8 november, 10:00 - 12:00 uur

Huis van de Buurt De Boeg,

Hoofdweg 495 A

Ortwin Tjon, Zid Theater

1. A-Z Talentenspel

Door het A-Z-Talentenspel te spelen,

kom je erachter wat jouw talenten

zijn en welk vrijwilligerswerk bij je

past.

11 november, 10:00 - 12:00 uur

Huis van de Wijk De Mansvelt,

Kareldoormanstraat 125

Inez Hoedjes,

communicatietrainer/coach

3. Succesvol presenteren op papier

Hier vind je de juiste woorden om

jezelf het beste te beschrijven, op

papier of online. Niet moeilijk, wel

leuk!

12 november, 10:00 - 11:00 uur

Huis van de Wijk De Havelaar,

Douwes Dekkerstraat 2

Clotilde Caillault, projectmanager

statushouders en

vrijwilligerswerk, VCA

4. Integreren in Nederland: 
kom vooruit met vrijwilligerswerk

Informatie over hoe je vrijwilliger

wordt in Amsterdam, andere nieuwe

Nederlanders vertellen hun verhaal.

9 of 16 november, 

Huis van de Wijk De Mansvelt,

Karel Doormanstraat 125

Anouk Bannink, Stichting 2e Kans

2. Communiceren (2 workshops)

        09:30 - 12:00 uur

Je leert op de juiste manier vragen te

stellen en tijdens een gesprek actief

te luisteren.

Workshops

Vrijwilligerswerk, voor een ander 
én voor jezelf!
Toe aan een nieuwe stap in je leven?

Vrijwilligerswerk brengt je verder! 

Sociale contacten, zingeving,

werkervaring. Allemaal belangrijk voor

een fijn leven. Op de Talentenbeurs

maak je meteen contact met veel leuke

organisaties in jouw buurt. 

Gratis workshops!
Voorafgaand aan de Talentenbeurs

kun je gratis aan workshops

deelnemen gericht op jouw

persoonlijke ontwikkeling.  

Inschrijven voor de Talentenbeurs en

voor een workshop kan tot donderdag

18 november via:

west.combiwelbuurtwerk.nl/
talentenbeurs-west 

Geen internet?
Bel op maandag tussen 09:00 en 15:00

uur naar Dorine Verheul, projectleider

Talentenbeurs West, 06 5759 7124

16 november, 14:00 - 16:00 uur

Huis van de Wijk Horizon,

Hembrugstraat 156

Mireille Buldeo Rai,

producent/trainer/schrijver

8. Van idee naar uitvoering

Een leuk idee? Wil je iets organiseren

in de buurt? Je krijgt tips hoe je dat

kunt aanpakken.
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