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Trainers gezocht voor workshops over Leven met OI 

De VOI is op zoek naar mensen die als trainer workshops gaan begeleiden. De workshops gaan in op 

de sociaal-emotionele kant van het leven met OI. Het doel van de workshop is mensen met OI te 

versterken in hun eigen kracht. Je kunt waardevolle ervaring opdoen door je in te zetten voor 

mensen met OI. 

Een workshop duurt 2 – 3 uur. De workshops zijn steeds gericht op een bepaalde doelgroep (zoals 

jongeren, of ouderen met OI of ouders van jonge kinderen met OI). Je wordt getraind om elke 

doelgroep te kunnen begeleiden. De workshops zullen 2 tot 3 maal per jaar plaatsvinden.  

Wij vragen: 

- Je hebt zelf OI, of je bent betrokken bij iemand met OI;  

- Je bent bereid om de training/opleiding van Pimm en Wim Hilgeman te volgen; 

- Na de training ben je bereid om je voor verschillende doelgroepen van mensen met OI in te 

zetten (jong, oud, mild, zwaar, ouders van een kind met OI); 

- Je bent bereid om 1 tot 2 maal per jaar een training te geven t.b.v. de workshop ‘Leven met 

OI’;  

- Je bent bereid om minimaal 2 jaar ingezet te worden als trainer voor de VOI-workshops.  

- Als je wilt stoppen, zorg je ervoor  dat “het stokje goed overgedragen wordt”  

- Je helpt mee om de kwaliteit te borgen (bijv. door feedback te documenteren of deelname 

aan een jaarlijks reflectiemoment) 

- Je beschikt over de volgende competenties:  

• Je kunt goed luisteren 

• Je bent in staat om je in een ander te verplaatsen  

• Je beschikt over goede gesprekstechnieken of bent bereid die te leren en toe te 

passen   

• Je bent in staat om verbindend te communiceren of bent bereid dat te leren en toe 

te passen  

- De eerste training is op 10 april van 11.00 – 15.00h met Pimm en Wim Hilgeman. Hier moet 

je bij aanwezig kunnen zijn. De locatie is Utrecht, Diemen Zuid of Amsterdam (wordt nog 

afgestemd). Mocht je na deze training besluiten dat je toch niet verder wilt, dan kan dat. 

- Je bent beschikbaar voor de eerste proeftraining in het weekend van 24, 25, 26 mei 2019. In 

dit weekend zijn Pimm en Wim aanwezig om je tijdens de workshop die je begeleidt te 

ondersteunen en feedback te geven. 

Je krijgt: 

- Een training /mini-opleiding om zelf trainer te worden, verzorgd door Pimm en Wim 

Hilgeman;  

- Een handig script/handleiding speciaal ontwikkeld voor de gespreksgroepen over “Leven met 

OI” met tips en technieken om tijdens de workshop te gebruiken. 

- Het is een vrijwillige functie. Je krijgt een vergoeding van je reiskosten.   
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- Je doet waardevolle ervaring op en kan jouw eigen ervaringsdeskundigheid inzetten voor 

anderen!  

- De VOI biedt ondersteuning bij het organiseren van de gespreksgroepen.  

 

Interesse? 

Lijkt het je leuk om trainer te worden? Meld je dan aan via onderstaande link: 

https://www.formdesk.com/hob/OI_aanmelding_trainer 

Wij zoeken ca. 6 trainers. Mochten te veel trainers zich aanmelden, dan zal een selectie plaatsvinden 

na de training op 10 April op basis van bovengenoemde competenties. 


