
 
Training  
Effectief vrijwilligersorganisaties adviseren 
met de MOOI methodiek  
 

• Krijgt u wel eens vragen van vrijwilligersorganisaties waar u geen passend 
antwoord op kunt geven met uw huidige ondersteuningsinstrumenten?  

• Wilt u leren een verandering te begeleiden bij een vrijwilligersorganisatie waarbij 
u haar eigen krachten mobiliseert?  

• Bent u op zoek naar handvatten om een adviesgesprek goed op te bouwen en 
een adviesproces te faseren? 

• Zou u zich graag beter willen profileren als adviseur en wilt u leren welke rollen 
en stijlen daarbij horen? 

• Kortom, bent u op zoek naar meer kennis, vaardigheden en tips om effectief en 
vraaggericht vrijwilligersorganisaties te ondersteunen? 

 

Dan is deze training iets voor u! 
 
In de training Effectief Vrijwilligersorganisaties Adviseren met de MOOI-methodiek leert 
u hoe u aan de hand van de MOOI-methodiek vrijwilligersorganisaties gericht én met 
succes kunt adviseren. In 3 dagen komen de volgende onderdelen aan bod:  
 
- het MOOI-adviesproces - rollen en positie van de adviseur - een vertrouwensrelatie 
met de organisatie kunnen opbouwen en onderhouden - het juiste probleem van een 
organisatie kunnen benoemen en een probleemstelling kunnen formuleren - ontwikkelen 
van een strategisch plan dat een oplossing biedt voor het probleem van de organisatie - 
de effecten van het advies kunnen benoemen en deze overtuigend kunnen presenteren 
- omgaan met weerstand en leren balans te vinden tussen afstand en nabijheid - een 
adviesproces kunnen begeleiden en succesvol op verschillende situaties kunnen 
inspelen.  
 

Wat is de MOOI-methodiek? 
 
De MOOI methodiek is een werkwijze om effectief en methodisch 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Het doel van deze ondersteuning is het 
versterken van de organisatie en het bereiken van een gerichte verandering. Een 
verandering die ertoe leidt dat de organisatie in de toekomst succesvol opereert en 



adequaat kan inspelen op hedendaagse uitdagingen zoals werken met gemotiveerde 
vrijwilligers, samenwerken met andere organisaties, versterken van het bestuur, een 
gezonde financiële basis etc. De MOOI-methodiek is een in de praktijk beproefde 
methode en reeds in 2010 opgenomen in de databank effectieve sociale interventies 
van Movisie. Klik hier voor meer informatie http://bit.ly/hRr4kL 
 
De methodiek is gebundeld in een overzichtelijk handboek waarin het verloop van een 
adviestraject stap voor stap is beschreven. Het handboek bevat daarnaast informatie 
over de rol en de positie van de adviseur en bovendien veel tips uit de praktijk. Ook zijn 
handige hulpmiddelen opgenomen, die u direct in uw eigen werk kunt inzetten. 
 

Voor wie? 
 
Medewerkers van vrijwilligerscentrales, steunpunten vrijwilligerswerk, consulten 
werkzaam bij welzijnsorganisaties en non-profit organisaties die willen leren om 
vraaggericht en professioneel vrijwilligersorganisaties te ondersteunen.   

Resultaat van de training  

Na de training bent u in staat vrijwilligersorganisaties effectief te begeleiden bij een 
veranderproces. U weet richting te geven aan het adviestraject, waarbij gezamenlijk 
gestelde doelen gerealiseerd worden. U heeft inzicht in uw eigen positie en rol als 
adviseur. U bent in staat een vertrouwensrelatie met een organisatie op te bouwen en u 
weet de juiste probleemstelling te formuleren en uw strategie en werkwijze daarop af te 
stemmen. Tijdens het adviesproces weet u de balans te houden tussen adviseren en 
uitvoeren. Kortom u weet op een succesvolle manier adviesgesprekken te voeren.  

Werkwijze training 
 
Tijdens de training zal kennisoverdracht worden afgewisseld met individuele en 
groepsopdrachten. Gewerkt wordt met casusmateriaal uit de praktijk van de 
deelnemers. De aanpak is interactief om zo de cursisten hun eigen ervaring te laten 
opdoen. Het leren van elkaar is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Dit zeiden deelnemers na de MOOI-Training 
Ik heb erg veel geleerd van deze training. Het werkboek is echt heel erg prettig. Ik heb 
dit met plezier doorgenomen en de werkbladen zien er geweldig uit. De inhoud van de 
training was prettig. De trainers waren fijn en de groep was ook erg prettig. Vooral vanuit 
de praktijk werken, spreekt mij zeer aan. Heb over mezelf ook veel geleerd. Helemaal 
goed. Kreeg goede feedback waar ik wat mee kan. (Medewerker steunpunt 
vrijwilligerswerk). 

Vooral de vertaling naar de praktijk vond ik erg leerzaam. (Medewerker 
Vrijwilligerscentrale). 

De behandeling van de praktijkcasus was een goede manier om met het maken van een 



adviesplan te oefenen. (Medewerker Vrijwilligerscentrale). 

Ik vond de samenstelling van de groep erg prettig en de mogelijkheid om ervaringen met 
elkaar te delen. De training is duidelijk voor non-profit organisaties die veel met 
vrijwilligers te maken hebben. (Medewerker Het Nederlandse Rode Kruis). 

Groepsgrootte 
 
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Bij meer dan 10 deelnemers wordt gewerkt 
met twee trainers.  
 

Datum en locatie 
 
De MOOI-training vindt plaats op maandag 17 en 24 september én 8 oktober 2012 (drie 
hele dagen) en wordt georganiseerd in Amsterdam of in de regio Utrecht. De definitieve 
locatie wordt 2 weken voor de training bekend gemaakt.  
 

Uw investering  
 
De kosten voor deze driedaagse training bedragen € 860,- per persoon exclusief btw. en 
lunchkosten. Dit bedrag is inclusief een schriftelijke intake en (digitaal) 
trainingsmateriaal, waaronder het handboek MOOI-methodiek.  

 
Trainer 
 
Drs. Britta Lassen. Kijk voor meer informatie op mijn LinkedIn profiel 
http://nl.linkedin.com/in/brittalassen 

Dit zeiden deelnemers over de trainer: 
Professioneel, rustige manier van presenteren is heel prettig, enthousiasme voor het 
vak straalt eraf, warme persoonlijkheid. 

Ik waardeer de persoonlijke benadering van de trainer en haar deskundigheid.  
 

Aanmelden 
Aanmelden voor deze training kunt u per e-mail bij Britta Lassen, E: 
britta@trainingwithatwist.nl. Bij vragen kunt u bellen met Britta Lassen op het nummer  
M: 06-11053926. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met verdere informatie en 
een factuur.  
 
 


