Een backpacker coacht collega’s binnen De Zorgcirkel bij de
overgang van taakgericht werken naar persoonsgericht
werken. Als backpacker reis je, binnen je regio, langs collega’s
met een rugzak vol ervaring, ideeën, coaching en andere
ondersteuning.
Persoonsgericht werken is mooi maar kan in de praktijk soms best lastig zijn. Als backpacker spreek je met je
collega’s over deze dilemma’s én over de mooie ervaringen. Een bijzondere rol dus, mét toekomstperspectief!

Wij zoeken backpackers! (m/v, circa 8 uur per week)
Durf jij de uitdaging aan?
 De ideale backpacker heeft gevoel voor coaching en is in staat te reflecteren, te observeren en feedback te
geven.
 Je bent van nature al persoonsgericht. Je snapt de essentie van het programma, voelt wat het bijdraagt en
wilt dat graag uitdragen.
 Je hoeft niet alles in één keer in de vingers te hebben. We leren je de fijne kneepjes van het coachen
voordat je zelf aan de slag gaat.
 Op uitnodiging van een team kom je langs. Je hoeft niet je directe collega’s te coachen, dat doet een
andere backpacker.
 Je hebt creatieve ideeën voor de invulling van bijeenkomsten over persoonsgericht werken
 Je bent ongeveer 8 uur per week beschikbaar. Je contract kan uitgebreid worden met 8 uur (tot max. 36
uur) of je maakt binnen je huidige contract uren vrij, in overleg met je leidinggevende.

Als backpacker kun je jezelf ontwikkelen tot coach en expert op het gebied van persoonsgericht werken. Het vormt
daarnaast een prettige afwisseling met je andere werkzaamheden en het is een interessante aanvulling voor je
loopbaan.
Contact
Lijkt het je wat? Stuur een mail met je motivatie en een kort cv naar Annetje Mol, programmamanager PGW:
a.mol@zorgcirkel.com Natuurlijk kun je ook altijd (eerst) bellen voor vragen, overleg of een vrijblijvende afspraak:
06 – 107 28 987. We zien je reactie graag tegemoet!

PERSOONSGERICHT WERKEN BIJ DE ZORGCIRKEL

goed voor jezelf, goed voor een ander

