Uitnodiging opleiding tot
Eigen Kracht-coördinator bij EK©

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in onze opleiding te Genk op
vrijdag 19, zaterdag 20 en zaterdag 27 augustus.
Wat doet Eigen Kracht Centrale (EK©) ?
Soms hebben mensen een probleem, zitten ze vast, zien ze geen uitweg. Ze hebben
nood aan een plan op maat. Jij als vrijwilliger ondersteunt hen om zelf een plan te
maken met de mensen uit hun eigen netwerk: familie, vrienden, collega, buren, enz.
Je helpt hen om hiervoor een bijeenkomst te organiseren.
Meer info op www.eigenkrachtcentrale.be .

Hoe werkt een Eigen Kracht-conferentie?
-

-

In zo’n EKC-bijeenkomst denkt iedereen mee over de situatie, zonder
buitenstaanders.
Dit leidt vaak tot een plan op maat van het gezin of de persoon in kwestie. Het
plan legt vast wat het netwerk op eigen kracht oplost en waarvoor
professionele hulp nodig is.
Het netwerk plant zelf evaluatiemomenten voor opvolging of bijsturing.

Wij zoeken
nieuwe enthousiaste Eigen Kracht-coördinatoren die binnen deze functie:
-

contact leggen met de aanvrager en met mensen uit zijn of haar netwerk en
eventuele hulpverleners.
iedereen de werkmethode uitleggen.
helpen bij de praktische voorbereiding van de bijeenkomst op basis van wat
haalbaar is voor de aanvrager.
op de bijeenkomst zelf de opstart en de afsluiting leiden. Maar je blijft buiten
de eigenlijke bespreking.
na de bijeenkomst iedereen het uitgeschreven plan bezorgen. En de nodige
administratie in voor de vzw invullen, zoals plan, evaluaties en kostenoverzicht.

Waar ben je goed in?
-

Luisteren, communiceren en organiseren
Mensen ondersteunen in de organisatie van een bijeenkomst, niet in het
zoeken van een oplossing.
Open staan voor diverse culturen en levenswijzen.
Open staan voor feedback, overleg en bijsturing.
Zelfstandig werken.

Wat krijg je terug?
-

een gratis driedaagse opleiding tot Eigen Kracht-coördinator.
een intense, zinvolle en leerrijke ervaring in een project dat de zelfstandigheid
van (kwetsbare) burgers bevordert.
ondersteuning door een ervaren coach bij elk traject.
uitwisseling met collega-vrijwilligers op intervisies en jaarlijkse vrijwilligersdag.
de vrijheid om zelf te beslissen hoe vaak je een traject opstart vanuit jouw
mogelijkheden
het nodige werkingsmateriaal, verzekering, vergoeding.

Lijkt dit iets voor jou?
Schrijf jedan
dan niet
in voor
onze
3-daagse
opleiding. De
is gratis, inschrijving is
Aarzal
om
ons
te contacteren
opopleiding
het e-mailadres
wel verplicht. Pas nadien beslis je wat je verder wilt doen.
louisevanlooveren
Heb je toch nog enkele vragen? Raadpleeg dan zeker onze folder en aarzel niet om
Mieke te contacteren op het nummer 0485 06 27 54 of te mailen
naar werving@eigenkrachtcentrale.be.

Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar info@eigenkrachtcentrale.be
/werving@eigenkrachtcentrale.be waarbij je de vacature waarin je geïnteresseerd bent
vermeldt, evenals je telefoonnummer. en waarom je deze ta(a)k(en) graag zou
opnemen ??
Alvast hartelijk dank voor je interesse en hopelijk mogen wij je binnenkort
verwelkomen in ons team!

