Present vzw - Vanderlindenstraat 17 - 1030 Brussel
Tel.: 02/248.10.42 - Fax: 02/ 230 23 77- E-mail: info@presentweb.be
Website: www.presentweb.be

Present is op zoek naar lesgevers voor de basisvorming voor beginnende vrijwilligers in de
zorgsector.
Present Caritas vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligers die actief zijn in zorgvoorzieningen (meer
informatie op www.presentweb.be).
Omdat we een basisvorming voor vrijwilligers heel belangrijk vinden, bieden we deze basisvorming
regelmatig en op verschillende locaties aan. Hiervoor zijn we op zoek naar meer lesgevers.
Profiel Lesgever:
We zoeken mensen die ervaring hebben in vorming geven en voeling hebben met de zorgsector
en/of vrijwilligerswerk. Misschien hebt u heel veel ervaring met lesgeven maar bent u iets minder
vertrouwd met vrijwilligerswerk? Of kent u de zorgsector van binnen en van buiten, hebt u nog nooit
lesgegeven maar hebt u daar wel zin in? Neem ook dan zeker contact op, we bekijken samen wat
mogelijk is.
Inhoud van de basiscursus
De basiscursus bestaat uit drie halve dagen. Elke halve dag heeft een specifiek thema en wordt door
een andere lesgever gegeven. Het is dus voldoende als een van de thema’s u ligt.
Halve dag 1: (sociale) vaardigheden naar de zorgvrager
Halve dag 2: (sociale) vaardigheden in de voorziening/organisatie
Halve dag 3: vaardigheden naar zichzelf toe
(Meer informatie op de volgende pagina)
Engagement
Present plant deze cyclus van drie halve dagen ongeveer 4 maal per provincie op vastgelegde
locaties, meestal in de namiddag, soms ’s avonds of in de voormiddag. Wie als lesgever aan de slag
wil, bepaalt zelf het aantal lessen per werkjaar, het dagdeel dat hem of haar het meest ligt qua
thema (dat mogen ook meerdere dagdelen zijn), of een avond kan en de verplaatsing die hij of zij
hiervoor wil maken . Er is een officiële vergoeding voorzien van 150 euro plus verplaatsingskosten
per dagdeel.
We verwachten van de lesgever ook dat hij of zij zich wil vertrouwd maken en akkoord gaat met de
filosofie van Present.
Contactgegevens
Liliane Krokaert, coördinator Present: liliane.krokaert@presentweb.be of 02/248.10.42

Bijlage: inhoud van de basisvorming

Halve dag 1: (sociale) vaardigheden naar de zorgvrager





algemene visie op vrijwilligerswerk
respect
actief luisteren
beroepsgeheim en discretieplicht

DOEL: Op een goede manier omgaan met de zorgvrager

Halve dag 2: (sociale) vaardigheden in de voorziening/organisatie





kader: visie + huisregels van de voorziening
communicatie en interpretatie
samenwerken met personeel en andere vrijwilligers: spanningsvelden
feedback krijgen en geven

DOEL: op een goede manier kunnen functioneren in een organisatie samen met de andere
betrokkenen (personeel, zorgvragers, familie, directie)

Halve dag 3: vaardigheden naar zichzelf toe




zelfkennis – talenten
grenzen – zelfzorg
basisregels over veilig en gezond werken

DOEL: Wie ben ‘ik’ als persoon. Wat zijn mijn talenten en werkpunten? Hoe kan ik zorg dragen
voor mezelf?

