Vrijwillige netwerkcoaches gezocht!
(omgeving Leiden, Delft en Den Haag)
Start: per direct
Stichting VTV zoekt vrijwilligers en stagiaires die als netwerkcoach aan de slag willen.
Als netwerkcoach:
- werk je met iemand vanaf 18 jaar met o.a. een licht verstandelijke beperking en/of autisme die zijn/haar
netwerk wil verbreden;
- coach je iemand volgens de MEZZO methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ op een zodanige manier dat
hij/zij geleerd wordt het sociale netwerk te versterken en/of uit te breiden;
- ondersteun je, geef je tips en begeleid je iemand in het zelfstandig ondernemen van activiteiten en neem je zo
min mogelijk over.
Als netwerkcoach ga je aan de slag voor een bepaalde periode met de deelnemer en kan later een brug gemaakt
worden met familie of vriend zodat deze de begeleiding over kunnen nemen en de opgebouwde sociale contacten
niet verloren gaan.
Wat wij van jou vragen:
- enthousiasme;
- het vermogen je in te leven in anderen;
- in staat zijn om zelfstandig te werken;
- affiniteit met onze doelgroep;
- ervaring met de doelgroep of bereidheid hier meer over te leren;
- inzetbaarheid voor minimaal 1 jaar, voor gemiddeld 2 uur per week;
- uitreksel Verklaring Omtrent Gedrag.
Wat je van ons mag verwachten:
- de training in de methodiek ‘Natuurlijk, een netwerkcoach’!
- vrijwilligerscontract;
- reiskostenvergoeding;
- deskundigheidsbevordering;
- begeleiding vanuit VTV (door consulent) en af en toe overleg met andere netwerkcoaches (ervaringen uitwisselen).

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan nu met een bericht en stuur een e-mail naar
wiebenik@meezhn.nl.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten
(VTV):
- Monica van Houwelingen (Delft e.o.)
- Ella Koning (Leiden e.o.)
- Liane Cagé-Arents (Den Haag e.o.)

06 - 10 74 47 46
06 - 25 18 27 17
06 - 10 70 00 23

