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Atelier Kwiek

out
of the box hoe? resultaat!

Atelier Kwiek: voor plezier, contact 
en inspiratie in zorg en welzijn

Voor meer informatie:
Bent u geïnteresseerd, wilt u meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Wij komen graag bij u langs of ontvangen u op ons atelier. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Patricia van den Brink: tel: 06-13021796

Jacolien de Jong:  tel: 06-10150106 
mailto://info@bureaukwiek.nl

Bezoek ook onze website 
www.bureaukwiek.nl

kleur
bekennen

voor een inspirerend vrijwilligersbeleid
 Sprankelende inspiratieworkshops voor uw vrijwilligers 

Aan het werk met kwaliteiten en passie van vrijwilligers  
en nieuwe mogelijkheden in het vrijwilligerswerk

Enkele van de producten die bureau Kwiek ontwikkelde:

Into

the heart



‘Wat een leuke 
manier om 

elkaar beter te 
leren kennen’

‘wauw, een minuut 
vouwen, en dan 
volop in gesprek ….’ 

De ‘kwiekbekjes’ vliegen 
door de organisatie;  van 
vrijwilliger tot manager..
we doen het allemaal..’ 

‘Tips en suggesties 
voor de toekomst 
op een speciale 
wenstegel’

‘Dankzij deze 
kaart geven wij 
elkaar meer 
complimentjes, 
wat een feest!’ 

‘Wat een creatief 
idee, mijn talenten 
in vijf kleuren’

‘Ongelofelijk hoe 
zo een eenvoudig 
middel tot zoveel 
gespreksstof kan 
leiden’

‘Mooie momen-
ten uitwisselen 

en elkaar 
inspireren’ 

Motivatie, inspiratie en persoonlijke drijfveren
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Zeker wanneer zij hun inzet voor uw organisatie  
verbinden aan persoonlijke kwaliteiten. Als vrijwilligersorganisatie of vrijwilligerscoördinator 
weet u dit als geen ander. Werken vanuit persoonlijke drijfveren maakt het werk betekenisvol 
en levert geïnspireerde en gemotiveerde vrijwilligers. In de drukte van alledag ontbreekt soms 
de tijd om aandacht te besteden aan de talenten en capaciteiten van uw vrijwilligers. 

Atelier Kwiek biedt ondersteuning, inzicht en plezier in  
drukke tijden
Atelier Kwiek kan u ondersteunen. In onze inspiratieworkshops brengen wij de kwaliteiten  
van uw vrijwilligers in beeld en zetten wij hen op een unieke manier in het zonnetje!  
U leert elkaar op een nieuwe manier kennen.  
Met de blik gericht op de toekomst kunnen wij op verrassende wijze wensen, ideeën en  
suggesties verzamelen. Deze bieden u waardevolle input bij de verdere ontwikkeling van  

het vrijwilligerswerk binnen uw organisatie. 

Wilt u?
•  Gerichte input voor de verdere ontwikkeling van uw beleid?

•  Meer zicht op de persoonlijke drijfveren,  

kwaliteiten en talenten van uw vrijwilligers?

•  Uw vrijwilligers een leuke activiteit aanbieden als dank voor hun inzet? 

•  Uw vrijwilligers eens op een bijzondere manier in het zonnetje zetten? 

Boek dan een inspiratieworkshop van Atelier Kwiek!

Kleur bekennen:  
een sprankelende inspiratieworkshop voor vrijwilligers
Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere eigenschappen die van pas komen in  
het vrijwilligerswerk. In de workshop ‘Kleur bekennen’ gaan wij op creatieve wijze  
op zoek naar de speciale kwaliteiten van uw vrijwilligers.  
Met behulp van interactieve werkvormen bekennen alle deelnemers kleur.  
Welke kleur heeft uw persoonlijkheid? En hoe zet u deze in binnen uw werk? 

Wensen voor de toekomst
Inspiratie voor de toekomst is te vinden in momenten waar met plezier en trots op  
wordt teruggekeken. Met elkaar gaan de vrijwilligers op zoek naar nieuwe mogelijkheden,  
uitbreiding of verdieping van hun werkzaamheden. Dit levert concrete tips en suggesties  
op voor de toekomst. Deze wensen voor de toekomst worden vastgelegd  op een  

speciale wenstegel. 

Praktische informatie 
De inspiratieworkshops zijn geschikt voor iedereen die actief is in vrijwilligerswerk. 
Ideaal zijn groepen van 6 tot 24 personen. Maar ook voor grotere of kleinere groepen  
bieden wij maatwerk.
Voor een optimaal resultaat gaan wij uit van een workshop van twee uur.
De workshop kan op zichzelf worden aangeboden of deel uitmaken van een groter geheel.


