
 
 
 
  

 

OP EIGEN KRACHT & WERK AAN JE TOEKOMST  
 

Overzicht startdata trainingen voorjaar 2021 
 

 

Op Eigen Kracht training: Beter rondkomen met weinig geld 
 
In een kleine groep leer je over omgaan met weinig geld, over 
inkomsten en uitgaven, besparen op energie, gezonde voeding, 
goedkoop boodschappen doen en krijg je heel veel goede tips. 
Tijdens de training is er veel aandacht voor van elkaar leren. 
8 -10 wekelijkse bijeenkomsten 
 
Vanwege corona geven we dit voorjaar online trainingen, naast trainingen in een 
buurthuis. De trainingen in het buurthuis starten pas later in het voorjaar. Je kunt al wel 
de net-zo-leuke online groepstraining volgen. Daarbij krijg je hulp met een laptop en/of 
de installatie van het programma ZOOM bij je thuis. Neem met ons contact op voor meer 
informatie. 
 

 ONLINE: startdatum op een dinsdag of donderdag eind februari  
10.00 – 12.00 uur groepsbijeenkomsten thuis via ZOOM 
 

 ONLINE: start half mei, datum volgt nog 
groepsbijeenkomsten thuis via ZOOM 
 
 

 Centrum: startdatum eind maart op dinsdag of donderdag middag 
13.00 – 15.00 uur, SCIP Keizersgracht 252 

 

 Op Eigen Kracht voor Statushouders (met uitleg in Arabisch),  
startdatum eind maart, 9.30 – 12.00 uur, in een buurthuis in Noord  

 
Aanmelden 
Aanmelden of meer informatie kan per: 

 E-mail: opeigenkracht@deregenboog.org  

 Telefoon: 020 5317600 (bereikbaar op di t/m do) 

 Website: www.deregenboog.org/opeigenkracht 

mailto:opeigenkracht@deregenboog.org
http://www.deregenboog.org/opeigenkracht


 
 
 
  

 

Training Werk aan je Toekomst 
 

In een kleine groep werk je aan een heel concreet stappenplan om een wens op het 
gebied van (vrijwilligers-) werk of een persoonlijk droom uit te werken. Tijdens de training 
is er veel aandacht voor hoe je iets vraagt en zegt. Hoe vraagt je zo effectief mogelijk 
hulp om je doelen te bereiken? Aan het eind heb je (oefen-) gesprekken met 
contactpersonen van organisaties die je verder kunnen helpen. 
4 wekelijkse bijeenkomsten 

 

 Centrum - West: startdatum op donderdagochtend in maart of april 
10.00 – 13.00, SCIP Keizersgracht 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Verandering in Kleine Stappen 
Soms wil je iets veranderen in je leven, maar weet je niet goed hoe te beginnen. Dan 
kan deze super leuke, inspirerende workshop helpen om de eerste stap te zetten. Twee 
keer per jaar organiseren we deze workshop. Dit voorjaar in maart of april.  
 

Aanmelden kan al: 
Aanmelden of meer informatie kan per: 

 E-mail: opeigenkracht@deregenboog.org  

 Telefoon: 020 5317600 (bereikbaar op di t/m do) 

 Website: www.deregenboog.org/opeigenkracht 
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