Vrijwilliger worden bij Coach@JES
Het kan voor jongeren lastig zijn om aansluiting te vinden op (een nieuwe) school en/of bij hun
omgeving. Coach@JES biedt jongeren ondersteuning bij het ontdekken van hun interesses en
talenten. Onze coaches zijn vrijwilligers met tijd, aandacht en een frisse blik gericht op de toekomst.
Coach@JES vergroot de kans op een succesvolle schoolloopbaan.
Wie ben jij
Als coach fungeer je als rolmodel. Je begrijpt dat opgroeien lastig kan zijn en hebt dat misschien
ook zelf meegemaakt. Je bent trots op, of tevreden met, wat je zelf van je leven gemaakt hebt.
Essentieel is dat je als coach betrokken bent, kunt aansluiten bij de jongere en de tijd neemt om
hem of haar te begeleiden.
Wat ga je doen?
De jongeren van Coach@JES hebben diverse achtergronden en zijn tussen de 10-18 jaar. Ze
kunnen op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben. Coach en jongere worden
zorgvuldig aan elkaar gekoppeld. Je spreekt eens per week met elkaar af, zo lang als nodig is en
onderneemt samen motiverende, leerzame en zinvolle activiteiten. In veel gevallen wordt er
thuis afgesproken en er is frequent contact tussen ouder(s), leerling, school en coach.
Vóór de start van het coachingstraject krijg je een korte training, gericht op het ontwikkelen van
coachingsvaardigheden. Tijdens het coachingstraject komen de coaches onder leiding van de
coördinator van Coach@JES regelmatig bij elkaar voor intervisie, om ervaringen te delen en
elkaar advies te geven.
Een goede coach ziet de kwaliteiten van de jongere en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach
ondersteun je de jongere bij het zelfstandig sturing geven aan zijn/haar toekomst. Om deze rol
goed te kunnen vervullen, moet je als coach over bepaalde vaardigheden beschikken.
De voorwaarden die aan een coach worden gesteld zijn:
 Je bent ouder dan 18 jaar
 Je woont in Leiden of omgeving
 Je kunt beschikken over een recente, positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 Je hebt een baan, volgt een opleiding en/of wil ervaring opdoen
 Je hebt affiniteit met jongeren
 Je kunt gemakkelijk contact leggen met jongeren
 Je staat open voor de beleving van jongeren
 Je weet (uit ervaring) dat het lastig kan zijn op school en je kunt uitdragen dat een
opleiding belangrijk is
 Je bent minimaal een uur per week beschikbaar voor het coachen
 Je bent bereid je gedurende minimaal een (school)jaar aan het project te verbinden
Aanmelden
Je cv en motivatiebrief kun je per mail sturen naar JES Rijnland, ter attentie van Corina van
Brecht c.vanbrecht@jesrijnland.nl
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Bel of mail dan met de coördinator van
Coach@JES, Laura van der Hulst – l.vdhulst@jesrijnland.nl – 071 342 09 00

