
 

 

Verdiepingstraining Begeleiden van Groepen 
 

Waarom deze training? 

Iedereen die met groepen groene vrijwilligers werkt, komt het tegen: in de ene groep loopt alles 

schijnbaar vanzelf, terwijl er in de andere altijd gedoe is. In de ene groep is iedereen er, worden de 

taken in goed overleg verdeeld, en nemen de vrijwilligers zelf initiatief. In de andere groep zijn er 

conflicten en weerstand, wordt het werk ter discussie gesteld en is er veel verloop. Hoe ga je om met 

de dynamiek van deze groepen, waar heb je als beroepskracht invloed op? En werkt het anders bij 

eigen groepen of zelfstandige groepen?  

 

Met deze vragen gaan we aan de slag in de verdiepingstraining Begeleiden van Groepen. Zo willen 

we je vaardigheden verder versterken en je handige hulpmiddelen aanreiken zodat je de groepen 

vrijwilligers waar jij mee te maken hebt, beter begrijpt en nog beter kunt begeleiden.  

 

Wat gaan we doen? 

De verdiepingstraining bestaat uit twee middagen. Tussen de bijeenkomsten zitten ca vier weken. We 

gaan uit van je dagelijkse praktijk zodat je gelijk aan de slag kunt. 

 

De eerste bijeenkomst kijken we naar de verschillende aspecten van de dynamiek in groepen 

vrijwilligers in natuur- en milieuorganisaties: 

 Wat gebeurt er als je vrijwilligers bij elkaar in een groep zet? 

 Wat zijn de verschillende fasen van teamontwikkeling? 

 Welke positieve en negatieve aspecten heeft groepscultuur? 

 Waar heb jij als begeleidende beroepskracht invloed op? 

 

De tweede middag staat in het teken van je eigen praktijksituatie: wat maak jij mee in het begeleiden 

van groepen vrijwilligers waar je feedback van collega’s op wilt, alternatieve strategieën wilt oefenen of 

nieuwe aanpakken wilt leren?  

 

Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor beroepskrachten van Bos- en Natuureigenaren die de training ‘Werken 

met Vrijwilligers’ hebben gevolgd. Ook beroepskrachten die al veel ervaring hebben met het aansturen 

van (groepen) vrijwilligers zijn van harte welkom! 

 

Wanneer en waar? 

De verdiepingstraining wordt drie keer aangeboden, in Utrecht, Brabant en Overijssel: 

 Woensdagmiddagen 13 november en 4 december in Landgoed Oostbroek, de Bilt  

 Dinsdagmiddagen 14 januari en 11 februari 2020 in BC Groot Speijck te Oisterwijk  

 Donderdagmiddag 6 februari en dinsdagmiddag 3 maart 2020 in De Natuurboerderij te Zwartsluis  

 

Wat zijn de kosten? 

De 2-daagse training bieden we aan voor 150,= ex BTW. Voor deelnemers aan de ‘Training 

Werken met vrijwilligers’ in 2018 of 2019 is deze verdiepingstraining gratis! 

 

Hoe kun je je aanmelden? 

Meld je aan via info@vbne.nl onder vermelding van “Verdiepingstraining” en de data of locatie van de 

training.  
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