Training Vrijwillige Asbestcoach
 Vind je het interessant om te werken aan het
verbeteren van leefbaarheid en duurzaamheid?
 Draag je het platteland en de kleine kernen een
warm hart toe?
 Vind je het leuk om met mensen in gesprek te zijn
en wil je je tijd overdag en/of in de avonduren nuttig besteden?
Dan is dit misschien iets voor jou!

Vrijwillige asbestcoach (m/v)
De vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) maakt zich sterk voor de leefbaarheid
in de kleine kernen in Gelderland. In de afgelopen jaren hebben we zestig dorpen ondersteund met
het maken van een dorpsplan. De vrijwillige procesbegeleiders die dit vanuit de DKK hebben gedaan,
vinden dit een bijzondere ervaring. De DKK is nu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor een
nieuw initiatief: het opzetten van een team van asbestcoaches in de Gelderse Vallei.
Wat wordt er van je verwacht?
 volgen van een training (november/december 2018)
 voeren van keukentafelgesprekken in de Gelderse Vallei gedurende het jaar 2019
Wat houdt de rol van asbestcoach in?
Naast het bijwonen van enkele algemene informatieavonden worden door de asbestcoaches keukentafelgesprekken gehouden met dakeigenaren met asbest in het buitengebied van de Gelderse Vallei.
De gesprekken worden in tweetallen gevoerd, samen met een collega-asbestcoach.
Dit vraagt van u
 goede communicatieve vaardigheden
 inlevingsvermogen en enthousiasme tijdens het voeren van gesprekken
 enthousiasme en betrokkenheid bij het platteland
 interesse in leefbaarheid, duurzaamheid en energiebesparing
 bereidheid om zich te ontwikkelen, door training en in de praktijk
 beschikbaarheid gedurende 1 tot 2 dagdelen per week
Wat krijg je vergoed?
Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding, waarin tevens meegenomen een reiskostenvergoeding,
conform de voorwaarden van de Belastingdienst van € 100,- per maand.
Belangstelling?
Graag ontvangen we je motivatie voor de functie van vrijwillige asbestcoach en je CV. Je kunt deze
mailen naar info@dkkgelderland.nl Voor vragen kun je contact opnemen met het DKK-kantoor,
telefoonnummer 0314-631168. Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats. Dit zal
veelal telefonisch zijn. In overleg met de kandidaten worden de data gepland waarop de training
wordt gegeven.

