Coaches gezocht

Je kunt veel voor ‘jouw’ Co betekenen!

Coach & Co zoekt enthousiaste
coaches… iets voor jou?

Coach & Co is een project van de
dienst Jongerenwerk en Participatie.
Het is onze taak de maatschappelijke participatie van alle inwoners
van een wijk, jong en oud, met of
zonder beperking, te bevorderen. En
dat doen we met overtuiging!
Als coach draag je bij aan de

ontwikkeling van talenten en vaardigheden van een Vlaardingse
jongere. Wij zijn op zoek naar jou
als je:
• een natuurlijke klik hebt met
jongeren;
• oog hebt voor de kansen en mogelijkheden van jongeren;
• graag hulp biedt bij het huiswerk
maken of studeren;
• sportief, creatief of muzikaal bent
of een ander talent hebt dat je
kunt gebruiken om Vlaardingse
jongeren te helpen;
• 18 jaar of ouder bent.

Hoe gaat het verder?

Na je aanmelding volg je bij ons een
training en krijg je individuele
begeleiding. De medewerkers van
Coach & Co gaan op zoek naar een
jongere die goed bij je past. Jullie
houden bijvoorbeeld allebei van
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sport of van muziek maken. Gedurende zes maanden vorm je samen
een team: Coach & Co. Elke week
spreek je minimaal twee uur met
elkaar af, bij de jongere thuis of op
een andere plek. Van daaruit onderneem je de activiteiten die bijdragen
aan de ontwikkeling van talenten en
vaardigheden van ‘jouw’ Co.

Meer informatie en aanmelding

Eerst meer weten? Prima, we vertellen je graag meer. Of weet je het al
en wil je je aanmelden als coach?
Of heb je interesse in een stageplek?
Coach & Co biedt stageplaatsen aan
studenten van relevante opleidingen.
Mail naar coachenco@ minters.nl
of bel naar Coach & Co via
010 435 10 22.
Alle coaches moeten bereid zijn om
een Verklaring Omtrent Gedrag aan
te vragen.
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Veel voetballers, zangers en
bijvoorbeeld ook managers
hebben een coach die hen helpt
om hun talent in te zetten en
verder te ontwikkelen. De coach
adviseert hen ook bij tegenslagen
en problemen. Het is iemand die
luistert, meedenkt, motiveert
en oog heeft voor kansen en
mogelijkheden. Ook ‘gewone’
jongeren hebben soms behoefte
aan coaching.

