Uitnodiging trainingsmodule Sport en Bewegen
De Federatie Opvang organiseert vanuit het programma
MeeDoen! Sport en Bewegen, de module ‘Sport en
Bewegen’.

Doelgroep

Deze trainings-module is bestemd voor alle medewerkers
van de lidinstellingen die zich bezighouden, of aan de
slag willen, met het organiseren en opzetten van sport
en beweegactiviteiten voor cliënten.

Resultaat

Als de medewerkers de module hebben gevolgd, zijn
ze toegerust met kennis, vaardigheden en inzichten
waardoor ze een (beter) sport- en beweegaanbod kunnen
realiseren voor cliënten.

Duur module en locaties

De module omvat twee bijna volledige dagen en wordt op
verschillende plaatsen in het land aangeboden.
De data en locaties zijn de volgende:
•

donderdag 5 en 12 april, HVO Querido, Amsterdam;

•

dinsdag 10 en 24 april, Kompaan en de Bocht,
Tilburg;

•

dinsdag 8 en 29 mei, Centrum voor Dienstverlening,
Rotterdam;

•

maandag 14 mei en donderdag 7 juni, Humanitas
onder dak, Enschede;

Bij voldoende aanmeldingen wordt de module een vijfde
keer gehouden in Amersfoort.
Het tijdstip van ontvangst op elke locatie is 9.30 uur.
De module eindigt rond 15.15 uur. Het inhoudelijke
programma vindt u in de bijlage.

Deelname/Aanmelding

Deelname is gratis. Echter, indien we 1 dag vóór de
start van de module een afmelding ontvangen, zijn we
genoodzaakt € 75,- per persoon in rekening te brengen.
Een vervanger sturen voor een afgemelde medewerker
is natuurlijk wel mogelijk.

We raden aan om twee medewerkers vanuit uw instelling
deel te laten nemen aan de module. Zo hebben de
medewerkers een ‘sparringspartner’ en is de kans groter
dat de aangeboden informatie goed beklijft binnen uw
organisatie.

Inschrijving

Inschrijven kan tot 23 maart 2012. Per module kunnen er
30 personen deelnemen. Inschrijving gaat op volgorde
van binnenkomst. Houdt u hier rekening mee! Indien er
meer dan twee aanmeldingen vanuit één instelling binnenkomen, is plaatsing afhankelijk van het nog aantal
beschikbare plaatsen. Dit aangezien we elke instelling de
kans willen bieden aan de module deel te nemen.

Maatwerk /informatie

Na inschrijving ontvangen de deelnemers een
bevestiging met een kort vragenformulier. Met deze
vragen willen we inschatten hoeveel kennis de
deelnemers hebben op het gebied van sport en bewegen.
Zo kunnen we het modulemateriaal nog beter afstemmen
op het kennisniveau van de deelnemers.
Elke deelnemer ontvangt een map met de belangrijkste
bouwstenen van de module. Daarnaast worden de
aangeboden informatie en de oefeningen beschikbaar
gesteld via de digitale toolkit op de site van de Federatie
Opvang. Deze toolkit wordt met de start van de module
gelanceerd. U ontvangt daar nog bericht over.

Vragen?
Karin van Leeuwen
adviseur MeeDoen! Sport en Bewegen,
k.vanleeuwen@opvang.nl / 06 36 03 78 23
Karen van Brunchot
projectleider MeeDoen! Sport en Bewegen,
k.vanbrunschot@opvang.nl / 033 461 50 29

Ga naar het digitale aanmeldformulier:
http://bit.ly/w0UvZr

www.meedoen.info

