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Een backpacker coacht collega’s bij het toepassen van 
persoonsgericht werken in de dagelijkse praktijk. Als 
backpacker reis je binnen je regio, langs collega’s met een 
rugzak vol ervaring, ideeën, coaching en andere 
ondersteuning.  

De naam Backpacker is gekozen toen De Zorgcirkel de nieuwe koers inzette en de omslag van taakgericht naar 
persoonsgericht werken op gang kwam. Voor backpackers is persoonsgericht werken de normaalste zaak van de 
wereld en zij geven het graag door.  

Wij zoeken 20 nieuwe backpackers! (m/v, 8 uur per week) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
JE KUNT (LEREN) BACKPACKEN ALS….  
 
Coachen en stimuleren 

 Je gericht bent op groei en ontwikkeling 

 Je op een positieve manier beweging tot stand brengt om veranderingen in de organisatie te realiseren 

 Je doorlopend adequate feedback geeft waarvan medewerkers kunnen leren en dat je hen stimuleert om ook 
te leren van elkaar 

 Je het zelfvertrouwen van een medewerker (op een specifiek onderdeel) vergroot 

 Je de visie op persoonsgericht werken kan uitdragen en anderen hier in meeneemt 
 
Spiegelen  

 Je medewerkers laat inzien, door gebruik van observaties uit de praktijk, wat voor effect het handelen van 
iemand anders / omgeving op iemand heeft  

 Je medewerkers terug laat kijken op (hun) praktijk vanuit cliëntenperspectief 

 Je observaties terug kunt geven aan de medewerkers zonder hier een waarde oordeel aan te verbinden  
 
Samenwerken 

 Je kennis en ervaring deelt met collega’s 

 Je een actieve bijdrage hebt in het eindresultaat 

 Je anderen motiveert om input te geven 

 Je aandachtig kan luisteren en tactvol bent 

 Je flexibel, behulpzaam, empathisch en vriendelijk bent 
 
Reflecteren 

 Je reëel inzicht hebt in eigen (goede en minder goede) kwaliteiten  

 Je kwetsbaar kunt opstellen 

 Je in staat bent (nieuwe) leerdoelen te formuleren en deze om te zetten in planmatig handelen en vervolgens 
deze te analyseren, waardoor een cyclisch leerproces ontstaat. 

 Constructieve feedback kan geven en ontvangen; 

 Je geen beslissingen neemt zonder het effect daarvan op de rest van de organisatie te hebben bekeken 

 Je hebt zicht op de organisatorische belemmeringen die medewerkers hinderen bij hun werk en die 
belemmeringen wegneemt  
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Waar en wanneer de coaching plaatsvindt, is afhankelijk van de behoeften van een team. 
Bijvoorbeeld tijdens een Multidisciplinair Overleg, bij intervisie bijeenkomsten of op de 
werkvloer. Daarnaast verzorgt de backpacker op aanvraag scholing/training: een 
(opfris)bijeenkomst voor medewerkers die de visie en bijbehorende modellen in de basis 
kennen en bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.  
 
Eisen en vaardigheden 

 Minimaal MBO-3, MBO-4 of HBO niveau 

 Bij voorkeur een zorgopleiding en ervaring met verschillende doelgroepen 

 Minimaal beschikbaar voor 8 uur per week 
 

Herken je je hierin? Dan is backpacken zeker wat voor jou en ontmoeten we je graag. Mail ons als je interesse hebt. 
Vertel je motivatie en stuur een kort CV mee. Eerst nog wat meer weten? Bel of mail Marloes Bijl 
(programmamanager PGW): 06 - 12 59 98 85 / bijl@morgens.nl 
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