Vacature: Netwerkcoach (man/vrouw)
Help anderen bij het versterken, opbouwen en uitbreiden van hun sociale
contacten
Een netwerkcoach helpt iemand die
zijn sociale netwerk wil vergroten of
versterken. Samen werk je aan meer
sociale contacten, activiteiten of
hulp uit de omgeving. Je
uitgangspunt is de wens van degene
waarmee je aan de slag gaat: de
mantelzorger, chronisch zieke, iemand met een beperking of iemand die
eenzaamheid ervaart. Omdat mantelzorgers veel tijd en aandacht besteden aan
diegene waar zij voor zorgen, verwateren soms de contacten met familie, vrienden en
kennissen. Juist deze contacten zijn echter belangrijk om de zorg goed vol te houden.
Als netwerkcoach van Mantelzorg Wageningen biedt je ondersteuning bij het
versterken en uitbreiden van het sociale netwerk van de mantelzorgers. Je werkt
vanuit de kracht, talenten en kwaliteiten van diegene die je helpt. Als Netwerkcoach
krijg je een training en een werkmap ‘Natuurlijk, een netwerkcoach!’ die dienen als
handvatten om hier verder mee aan de slag te gaan.
Wat zoeken wij in een vrijwilliger? Willen leren om in een coachende en motiverende
persoonlijkheid de ander op weg te helpen. U vindt het leuk om iemand te helpen om
zijn/haar sociale netwerk uit te breiden. U kunt iemand helpen bij het ondernemen
van stappen wanneer diegene zelf niet goed weet hoe hij/zij dat moet aanpakken. U
kunt goed luisteren en bent communicatief vaardig.
Om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Solidez, Mantelzorg Wageningen, moet er
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd worden bij de gemeente. Dit
wordt vergoed door Solidez. De netwerkcoach krijgt een scholing aangeboden. De
scholing is 5 dagdelen x 2,5 uur voor de gehele training. We vragen om een
beschikbaarheid van één dagdeel in de twee weken (flexibel in te delen). Wij bieden
daarnaast de basistraining zorgvrijwilligers, professionele begeleiding en intervisie
met andere netwerkcoaches aan. Het traject wordt gestart met een zorgvuldige
kennismaking met de cliënt.
Organisatie:
Solidez Mantelzorg Wageningen
Contactpersoon: Madelon Siep
Telefoon: 0317-468818
Email: mantelzorgwageningen@solidez.nl
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