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Bent u actief als vrijwilliger bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, stichting of 
school? Heeft u een participatiebaan of bent u op een andere wijze onbetaald 
actief, bijvoorbeeld bij een buurtinitiatief? Dan kunt u gebruik maken van het 
Kennisplein cursusaanbod.

Wat is Kennisplein?
Kennisplein is een digitaal platform waar nieuwe en veel gevraagde cursussen, 
workshops en lezingen, het hele jaar door gratis worden aangeboden. Het 
aanbod vernieuwt drie keer per jaar. Vanaf 1 januari tot 31 december 2019 is 
het aanbod beschikbaar en kunt u zich aanmelden. Kennisplein werkt nauw 
samen met vrijwilligersorganisaties/verenigingen en met verschillende zzp'ers. 
Kennisplein wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Groningen.

Kennisplein bestaat dit jaar 10 jaar!
Kennisplein is in 2009 kleinschalig opgestart en is door de tijd heen, uitgegroeid 
tot een dynamisch platform. De afgelopen tien jaar hebben we duizenden 
deelnemers mogen ontmoeten. Dit jaar vieren we ons 10-jarig bestaan. 
Houd de website van Link050 in de gaten voor het programma. 

Wat kunt u verwachten?
Het aanbod is ingedeeld in vier categorieën. Persoonlijk, Praktisch, Participatie 
en Professioneel. Vorig jaar hebben we 80 verschillende trainingen/workshops 
aangeboden. In 2019 gaan we ons ook richten op e-learning.

Nieuwe naam
Op 1 juli 2019 gaat Kennisplein verder onder een nieuwe naam. Helpt u mee 
om een goede passende naam te bedenken? Ideeën kunt u doorgeven via 
kennisplein@link050.nl. Wie weet bedenkt u wel de nieuwe naam!

Een training op maat bij uw organisatie/vereniging
Wilt u als vrijwilligersorganisatie of vereniging een training op maat? Neem dan 
contact op via kennisplein@link050.nl of kom langs bij Link050.

Hoe werkt het? 
Voor deelname kunt u zich digitaal aanmelden via www.link050.nl tot uiterlijk 
twee weken voor aanvang van de training/workshop. Drie keer per jaar wordt 
er nieuw en populair aanbod op de website van link050 gepubliceerd. 
Ÿ Op 1 januari 2019 voor de maanden februari, maart en april
Ÿ Op 1 april 2019 voor de maanden mei, juni en juli
Ÿ Op 1 juli 2019 voor de maanden oktober, november en december
Tip: Kies zorgvuldig uit het aanbod en meldt u alleen aan als u ook echt kunt komen. 
Zo houden we het aanbod voor een ieder toegankelijk en gratis.

Graag tot ziens
Namens het Kennisplein team wensen wij u mooie en interessante trainingen 
en/of workshops toe. 
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via kennisplein@link050.nl of 
langskomen bij Link050, Oude Ebbingestraat 55, Groningen.

Bent u vrijwillig actief in de stad Groningen?
Dan kunt u zich opgeven voor gratis workshops en trainingen!

Kennisplein viert in 2019 het 10 jarig bestaan!

Een
nieuwe
naam!
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