Als mapper breng je de wisselwerking tussen cliënten en
medewerkers in kaart op de werkvloer. Je maakt daarbij
gebruik van de methode Dementia Care Mapping. Deze
observaties worden met het team in een feedbacksessie
gedeeld waarna het team inzicht krijgt in wat zij al goed doen en waar mogelijk
punten voor verbetering liggen.
De overgang van taakgericht naar persoonsgericht werken kan in de praktijk soms best lastig zijn. Als mapper
observeer je wat er gebeurt en bespreek je met collega’s zowel dilemma’s als mooie ervaringen. Een bijzondere rol
dus, mét toekomstperspectief!

Wij zoeken nieuwe mappers! (m/v)
_______________________________________________________________________________________
Durf jij de uitdaging aan?
Samen met andere nieuwe mappers start je met de basiscursus Dementia Care Mapping. Deze cursus duurt vier
dagen. Daarna ga je samen op verschillende locaties aan de slag. Dit gaat in samenspraak met de zorgmanager en
programmamanager. Er is veel ruimte voor eigen inbreng.
De ideale mapper voldoet aan de volgende voorwaarden:
 Je hebt kennis en minimaal 1 jaar werkervaring op het gebied van dementie
 De ideale mapper 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.
 Op uitnodiging van een team kom je langs. Je hoeft niet je directe collega’s te coachen, dat doet een
andere mapper.
 Je kunt en wilt minimaal 6 mappings per jaar doen (elk 20 uur)
 Je grijpt deze kans om je capaciteiten te ontwikkelen en je werk te verdiepen
 Je kunt goed een advies overbrengen op een positieve manier

Als mapper 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!
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