de nieuwe toekomst
zoekt
vrijwillige coaches
Wat is de nieuwe toekomst
en voor wie is het?
Met de nieuwe toekomst willen we

organisatie

start vanaf

vrouwen die te maken hebben gehad met

(huiselijk) geweld motiveren om zelf weer
de regie over hun leven te nemen.

met het project de nieuwe toekomst in

De methodiek de nieuwe toekomst is

gericht op het ondersteunen van vrouwen

om actief aan de slag te gaan om een baan

Wij zoeken jou!

vrijwilligerswerk te doen. Een aanbod van

Jij geeft een aan jou gekoppelde deelneem

vrouwen én een periode van begeleiding

haar ontwikkelingstraject. Negen maanden

te vinden, een opleiding te volgen of om
een groepstraining samen met andere

door een persoonlijke, vrijwillige coach zijn

de succesfactoren van de nieuwe toekomst.

ster zelfvertrouwen en ondersteuning in

lang ben jij haar coach, klankbord en steun
punt. Uitgangspunt is: de deelneemster

moet het zelf doen, maar ze hoeft het niet
alleen te doen.

Wat biedt de nieuwe toekomst jou?

•

Kan activeren zonder de regie over te

•

Een leerzaam en waardevol contact met

•

Kan planmatig werken en heeft een

•

Een training van 2 dagen met de andere

•

•
•

een deelneemster en andere coaches

coaches waarin jouw rol als coach wordt
verduidelijkt en afgebakend.

Intervisiebijeenkomsten samen met de
andere coaches

Ondersteuning van de projectleider

Een vrijwillige coach:
•

Volgt de training voor coaches

•

Doet mee aan de intervisiebijeen

•

•
•

praktische instelling

Heeft enige nuchterheid

(laat zich niet snel meeslepen door
complexe problematiek)

Is bereid te overleggen met de
projectleider

tijdens de projectperiode

Wat verwachten wij van jou als coach?

•

•

nemen

Spreekt goed Nederlands
komsten voor coaches

Heeft een netwerk en/of kennis van de

Ga je met ons de uitdaging aan?
voor aanmelden of vragen kun je
contact opnemen met:

zij is aanwezig op de locatie:

zij is bereikbaar op de volgende dagen:

sociale kaart of kan zich die kennis snel
eigen maken

Heeft enige kennis van sociaal/

maatschappelijke dienstverlening

Heeft affiniteit met de doelgroep en is

telefoon:

mail:

bekend met het onderwerp huiselijk
geweld

de nieuwe toekomst is (financieel) mogelijk gemaakt door:

de nieuwe toekomst
is een interventie
van Stichting 180.

