Vacature coaches De Nieuwe Toekomst – Zwolle

Vrouwenplatform Carree Overijssel start in januari 2019 weer met het project
‘De Nieuwe Toekomst’. Dit project richt zich op vrouwen die te maken hebben
gehad met huiselijk geweld en die toe zijn aan het zetten van stappen op weg
naar opleiding, werk of andere vormen van participatie in de maatschappij.

Vrouwenplatform Carree zoekt vrijwillige Coaches voor
´De Nieuwe Toekomst´
Je woont in Zwolle en omgeving, je hebt affiniteit met de doelgroep en bent bereid 1 à 2
uur per week te investeren in coachingsgesprekken waarin je de deelneemster
zelfvertrouwen geeft en haar stimuleert in haar eigen ontwikkelingstraject richting
participatie en economische zelfstandigheid.
Wat biedt De Nieuwe Toekomst de coach:
-

-

Een leerzaam en waardevol traject
Een training van 4 dagdelen waarin de rol van coach wordt verduidelijkt.
Tevens krijg je inzicht in specifieke problemen bij huiselijk geweld
Intervisiebijeenkomsten onder leiding van deskundigen
Ondersteuning door de projectleider gedurende de projectperiode (1 jaar)
Onkosten vergoeding (kwartaalvergoeding/reiskosten)

Wat wordt er gevraagd van de coach:
-

Deelname op basis van vrijwilligheid
1 à 2 uur per week beschikbaarheid gedurende een jaar
De bereidheid om zowel de coachingstraining als ook de intervisiebijeenkomsten bij
te wonen
Een netwerk en/of kennis van de sociale kaart van de genoemde regio's (contacten
binnen bedrijven-organisaties-onderwijsinstellingen)
Kan motiveren en aansporen tot actie zonder zelf de regie over te nemen
Laat zich niet snel meeslepen in de diversiteit van problemen
Kan planmatig werken, d.w.z. kan gericht coachen op maatschappelijke activering

Wil je deelnemen aan het project of heb je eerst nog vragen, neem dan contact
op met de projectleider van ‘De Nieuwe Toekomst’ via tel: 06-25 24 77 51 (Zwolle
eo) of mail mvroom@vpcarree.nl
Wil je een beeld vormen over het project, bekijk dan het filmpje op Youtube of
kijk op onze website www.vrouwenplatformcarree.nl/de-nieuwe-toekomst/

