
Toerusti ng
voor de toekomst.

Wie zich in de praktijk bezighoudt met kinderen en jongeren is bewust of 
onbewust bezig met vormen. Kinderen en jongeren leren door te kijken. 
Ze kijken beter dan ze luisteren. En wat ze zien aan u als ambtsdrager, 
catecheet of aan jou als leidinggevende, daar leren ze van.

Goed in vorm komen
Wie goed wil vormen moet zelf ook gevormd worden. Allereerst betekent dit werkelijk luisteren 
naar Gods Woord. Wie goed in vorm wil zijn zal veel ti jd moeten doorbrengen aan de voeten van de 
Heere Jezus. Daar kom je goed in vorm en ontvang je onderwijs om te leren vormen!

Prakti jk
De prakti jk kan heel weerbarsti g zijn. We willen ons graag goed voorbereiden op een clubavond of 
-middag, maar soms slokt het dagelijks leven onze ti jd en energie op. Iedereen heeft  het druk en een 
zondagsschool, kinderclub of JV avond goed voorbereiden, vraagt ti jd! Geestelijk onderwijs is van 
levensbelang! Maar dat neemt niet weg dat zo’n vrijwilligerstaak best intensief kan zijn. 
En soms mis je net even de creati viteit die nodig is om echt iets 
voor te bereiden dat passend is voor de diversiteit aan 
kinderen of jongeren die je voor je neus krijgt. 

Samen aan de keukentafel
Met het platf orm ‘Goed in vorm’ willen we 
naast je staan. Naast de leidinggevenden 
in het kinder- en jeugdwerk, de 
catecheten, de (jeugd)ambtsdragers 
en naast iedereen die zich inzet voor 
kinder- en ti enerevangelisati e. Met 
het online platf orm ‘Goed in vorm’ 
zitt en we eigenlijk bij u en bij jou 
aan de keukentafel. We bieden een 
online leeromgeving met toerusti ng, 
materiaal en verwerkingen voor al deze 
doelgroepen.

Toerusti ng, 
materiaal en 
verwerking

Online leerplein 
voor het werk 
met kinderen

en jongeren

goedinvorm.nugoedinvorm.nu

Neem contact
met ons op voor
meer informatie. 
Lydiavan Ginkel helpt u verder. 
lydia@goedinvorm.nu, 06 25 46 62 35

De kracht
van samen

Met dit interkerkelijke online platf orm sti muleren 
we samenwerking. We bieden materiaal, toerusti ng en 
verwerking met het verlangen dat de gebruikers delen 

van wat zij geleerd hebben, in de prakti jk, en ti jdens hun 
voorbereiding. Dit delen van inhoud als leidinggevenden 

onderling willen we sti muleren door de functi e van 
‘inspirati elijstjes’ aan te bieden. Elke gebruiker kan 
zijn of haar eigen lijstje met materiaal, toerusti ng 

en verwerking verzamelen en met andere 
gebruikers delen. Bouw elkaar op!

Ben jij
goed in vorm(en)?

Zoek gericht naar materiaal 
en verwerkingen voor jouw 

verenigingsavond. Voeg ze toe aan je 
eigen 'inspiratielijstje'. Deel deze met 

je medeleidinggevenden.

Neem contact
met ons op voor
meer informatie. 
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Wat biedt
Goed in vorm?

Inhoud
Het interkerkelijke platform ‘Goed in vorm’ biedt een overzicht van 
materiaal, methoden, toerusting en verwerking van verschillende 
organisaties met een vergelijkbare visie. Kenmerkend voor het platform 
is Bijbelgetrouw en kwalitatief goed materiaal in een eigentijdse 
vormgeving, passend uitgewerkt voor de diverse doelgroepen.

Met dit platf orm beogen we in eerste instanti e alle kerkelijke leidinggevenden in het kinder- en 
jeugdwerk, (jeugd)ambtsdragers, catecheten en leidinggevenden die zich bezighouden met het 
kinder- en ti enerevangelisati e werk. Heel veel materiaal, toerusti ng en verwerking is grati s te 
gebruiken. Aan het platf orm is een webshop gekoppeld, waar diverse materialen en methoden te 
bestellen zijn. Een aantal specifi eke items behoort tot betaalde content. 

Kwaliteit en inhoud
Door op deze manier de ondersteuning van 
leidinggevenden vorm te geven, brengen we het 
beste aanbod van verschillende parti jen samen 
op dit ene platf orm. We onderscheiden ons 
hierbij op kwaliteit en inhoud en niet op naam 
of kerkverband. Herkenbaarheid en vertrouwen 
op het niveau van de inhoud, dat vinden we 
belangrijk. Uiteindelijk met het doel dat kinderen 
en jongeren van dood levend worden en de stem 
van de levende God zullen horen! 

Diensten
Online kunnen we veel bieden, maar het liefst 
zijn we concreet met kennis en ervaring aanwezig 
in de gemeente. Het persoonlijke contact, elkaar 
zien en horen blijkt alti jd waardevol te zijn. Geen 
enkele gemeente is hetzelfde. Via dit platf orm 
is op een overzichtelijke manier het aanbod 
van diensten weergegeven en kunnen diensten 
aangevraagd worden.

Het platform biedt een 
chatfunctionaliteit. 

Via de chat is het 
mogelijk om te 

overleggen of 
laagdrempelig 

een vraag te 
stellen aan een 

jeugdwerk-
adviseur.

Marcel Vroegop

Toerusting
We bieden naast de cursussen toerusti ng voor 

ambtsdragers en leidinggevenden in de vorm van 
verdiepende arti kelen, opnames van lezingen en het 

aanbieden van nieuwe informati e over trends en 
ontwikkelingen in de jeugdcultuur. Gebruikers kunnen 
op hun eigen ti jd de inhoud zich eigen maken en zich 

ontwikkelen.

BEKIJK ONS DIENSTENAANBOD 
WAARMEE WE PLAATSELIJK 

IN DE GEMEENTE AANWEZIG 
KUNNEN ZIJN MET 

WORKSHOPS, TOERUSTING, 
PROCESBEGELEIDING OF EEN 

ADVIESGESPREK. 
GOEDINVORM.NU/DIENSTEN

Materiaal
Onder het tabblad ‘materiaal’ is 

een grote ‘bibliotheek’ met materiaal, 
werkvormen, verwerkingen, spellen en ti ps te 

vinden. Door zorgvuldig gebruik te maken van het 
fi lter wordt er materiaal aangeboden dat past bij je 

rol in de gemeente en de doelgroep die je mag dienen. 
Heb je gevonden wat je zocht? Voeg het materiaal 
aan je persoonlijke digitale ‘inspirati elijstje’ toe. Een 

overzicht van jouw keuzes wordt bij je account 
netjes opgeslagen in een lijstje. Deel jouw lijstje 

met andere leidinggevenden en bereid 
zo samen je zondagsschool en/of 

verenigingsavond voor.

Methoden
Het platf orm biedt ook een overzicht aan van alle bestaande 

methoden vanuit diverse organisati es. Je kunt methoden 
inzien, digitaal raadplegen, meer informati e opvragen en 

eenvoudig bestellen.

Webshop
In de webshop is heel veel materiaal 
te vinden dat bruikbaar is voor het 

kinder- en jeugdwerk en voor het kinder- en 
ti enerevangelisati ewerk. Dit betreff en niet alleen 

boeken en methoden, maar ook leuke kleine 
arti kelen om uit te delen aan kinderen ti jdens een 
Vakanti eBijbelWeek, bij de viering van heilsfeiten 

in de gemeente of bij de behandeling van een 
bepaald thema ti jdens de catechese.
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Cursussen
Om leidinggevenden en ambtsdragers 

werkelijk te sti muleren om ‘goed in vorm’ 
te zijn, kunnen zij zichzelf ontwikkelen 

met behulp van de online toerusti ng. Deze 
toerusti ng willen we bieden door (deels digitale) 
interacti eve cursussen beschikbaar te maken die 

een voorbereiding vormen op plaatselijke toerusti ng in 
de gemeente, maar ook los daarvan gevolgd kunnen worden.

Evenementen
Evenementen die het kinder- en 

jeugdwerk in de gemeente aangaan 
worden op dit platf orm bekend 
gemaakt en de informati e over 
de betreff ende evenementen 

is hier te vinden!


