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MAATOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula 

ea  fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 

macto duis. Wisi regula eum  

consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 

humo sed ut, macto, meus. 

WEBOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 
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De Nieuwe Toekomst 

zoekt Persoonlijke Coaches 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn één van de 
omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Naar 
schatting zijn jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 
personen in Nederland slachtoffer van structureel 
huiselijk geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1 
miljoen slachtoffers van incidenteel huiselijk geweld. 
Slachtoffers van huiselijk geweld hebben vaak een lange 
weg te gaan voordat ze hun leven weer op de rails 
hebben en hun eigen kost kunnen verdienen. 
 
 

De Nieuwe Toekomst richt zich op het doorbreken van 
afhankelijkheid (psychisch en financieel). 
 
 

Het project heeft een looptijd van januari tot eind 2015.  
Door intensieve begeleiding en ondersteuning door een 
persoonlijke coach worden de vrouwen in staat gesteld 
om daadwerkelijk die stap naar voren te zetten en actief 
te worden richting arbeidsmarkt. De trainers en coaches 
in dit project worden specifiek getraind om met deze 
moeilijke doelgroep aan de slag te gaan. 
Meld je aan als persoonlijke coach en leidt één van deze 
vrouwen naar maatschappelijke participatie en 
economische onafhankelijkheid. Steun haar op de weg 
naar een  

                

                           NIEUWE TOEKOMST! 

Gedurende 10 bijeenkomsten  nemen de deelnemers deel 
aan een traject waarbij ze getraind worden om  hun 
krachten te vinden en toekomstplannen te maken. ‘Weten 
wat je talenten en kwaliteiten zijn, persoonlijke doelen 
stellen en herkennen van hindernissen en deze weten te 
overwinnen’. Halwerwege het traject worden de 
deelnemers gekoppeld aan  persoonlijke coaches die 
samen met hen de plannen voor de nieuwe toekomst 
helpen te realiseren.  
 
 

Help mee de krachten en talenten te 
ondekken!  
 
 
De meerwaarde, de kracht van dit traject is de verbinding 
tussen deelnemer en de juiste coach. De coaches worden 
verworven op vrijwillige basis. Aan de hand van het 
stappenplan die de deelnemer en coach samen opstellen 
treedt de deelnemer actiever naar buiten. 
De coaches hebben in De Nieuwe Toekomst een zeer 
belangrijke rol om de deelnemers te begeleiden, ook na 
het trainingstraject, in het behalen van persoonlijke 
doelen.  

 
 

Ben jij de Personal Coach die wij zoeken 
 

 Heb je (enige) kennis op het gebied van sociaal 
maatschappelijke dienstverlening 

 Kun je motiveren en aansporen tot actie zonder zelf 
de regie over te nemen 

 Kun je planmatig werken d.w.z. gericht coachen op 
maatschappelijke activering 

 Laat je je niet snel meeslepen in de diversiteit van 
problemen 

 Ben jij woonachtig in Maastricht en omgeving en heb 
je kennis van de lokale sociale kaart  

 Ben je bereid om aan dit traject deel te nemen op 
basis van vrijwilligheid 

 Heb jij gedurende 9 a 10 maanden de beschikking 
over 1 á 2 uren per week 

 Ben je bereid en beschikbaar om een trainingstraject 
en intervisie te volgen? 
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Opes sed nonummy tation 

 augue pecus. Venio regula 

ea  fatua incassum. Nisl quia et  

aliquip, scisco roto minim ali quip 
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consectetuer ut mos tamen enim, 

aliquip feugait regula. Ut amet  

opes ideo gemino et tinci dunt 
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WEBOPLOSSINGEN 

Opes sed nonummy tation verto 

augue pecus. Venio regula ea vel 

fatua incassum. Nisl quia et aliquip, 

scisco roto minim aliquip macto 

duis. Wisi regula eum consectetuer 

ut mos tamen enim, aliquip feugait 

regula. Ut amet opes ideo gemino  

et tincidunt humo sed ut. 

 
Neem contact op met 

 

FAM! Kenniscentrum  
voor vrouwenvraagstukken 

 
en meld je aan 

 door een e-mail te sturen naar 

 
info@famnetwerk.nl 

0475 33 24 91 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 COACHES GEZOCHT! 


