Coach Oekraïne reizen
Elke reis wordt geleid door minimaal 2 coaches. Eindhoven Bouwt zoekt coaches die
eindverantwoordelijk willen en kunnen zijn voor een groep deelnemers en bij voorkeur reiservaring
hebben bij een dergelijke werkvakantie.

Als coach van onze reizen ben je een soort projectmanager en coach in een. Je bent er
verantwoordelijk voor dat alle voorbereidingen goed verlopen met je groep en verantwoordelijk voor
de verdere invulling van een al in grote lijnen vooropgezet programma tijdens de reis. Daarnaast
draag je zorg voor het welzijn van de groep en voor de veiligheid tijdens de reis. Je helpt de jongeren
tijdens de voorbereidingen en de reis om hun talenten in te zetten en je draagt daarnaast zorg voor
een goede participatie en contact met het lokale project. Je vindt het belangrijk om de deelnemers te
helpen te groeien in hun geloof.

Verantwoordelijkheden en taken
Wat je verantwoordelijkheden en taken als coach ongeveer inhouden, kun je hieronder lezen. Eén
van de taken als coach is verdeling van verantwoordelijkheden/taken over de deelnemers al naar
gelang hun gaven en talenten. Dit kan betekenen dat je wel of niet kiest als coaches voor reisleiders,
bouwverantwoordelijken, etc. Of dat je bijvoorbeeld kiest dat er 2 of misschien wel 3 deelnemers
verantwoordelijk zijn voor het bouwwerk of kinderwerk daar ter plekke. Zie meer hierover bij
‘verantwoordelijkheden en taken deelnemers’ .
De organisator van de reis zal i.s.m. met de kinderwerkster in Oekraïne (Viki) het kinder-, tiener- en
moederprogramma opzetten en hierbij zoveel mogelijk deelnemers uit de reis betrekken die het leuk
vinden om deze programma’s mee op te zetten.
Met deze taken en verantwoordelijkheden kun je als coach verschillend omgaan. Als MT Oekraïne
vinden we het belangrijk dat de coaches van een reis op 1 lijn zitten qua coaching en/of op 1 lijn
kunnen komen. Dit is een belangrijke voorwaarde om samen op reis te kunnen gaan. Blijkt dat dit
niet het geval is en je komt er als coaches samen niet uit, dan zal het MT kijken hoe nu verder te
gaan.
Belangrijk is dat coaches gemotiveerd zijn om er samen met de groep een mooie reis van te maken!!
Coach zijn kost tijd en energie, maar je krijgt er heel veel moois voor terug.

Coaches (voor de reis):
❖ zijn eindverantwoordelijk voor de voorbereiding;
❖ organiseren een start-bijeenkomst i.s.m. reisorganisatoren & coaches van alle groepen en dit
geldt idem voor een weekend mocht deze georganiseerd worden.
❖ zorgen dat er bijeenkomsten komen om als groep elkaar beter te leren kennen (hoe sta je in
het geloof, gaven en talenten, etc.) en voor praktische zaken.
❖ verdelen de taken/verantwoordelijkheden die er zijn over de verschillende deelnemers al
naar gelang hun gaven en talenten. Zie meer over deze takenverdeling en hoe hiermee om
te gaan in het bestand ‘‘verantwoordelijkheden en taken deelnemers’.
❖ SEB zal i.s.m. met de kinderwerkster in Oekraïne (Viki) het kinder-, tiener- en
moederprogramma opzetten en hierbij zoveel mogelijk deelnemers betrekken die het leuk
vinden om deze programma’s mee op te zetten. Coaches kijken mee wie hierin een bijdrage
kunnen leveren.
❖ stimuleren, geven vertrouwen en ondersteunen de deelnemers bij hun taken en helpen hen
om hun verantwoordelijkheid/taken zo goed mogelijk vorm te geven.
❖ zijn betrokken bij de deelnemers in hun voorbereiding door hen te helpen en/of
ondersteunen, en/of stimuleren van acties, hun geestelijke & mentale voorbereiding, etc.
❖ verzorgen de dagindeling; SEB zet de grote lijnen uit van de reis, maar als coaches bepaal je
de overige indeling ( invulling SB, invulling avonden, zwemmen, etc.). Als coach ben je er
verantwoordelijk voor dat dit tijdens de reis wordt uitgevoerd (evt i.s.m. de reisleiding indien
je als coach hebt gekozen om te werken met reisleiding).
❖ denken mee in afspraken voor het project.

Coaches (tijdens de reis):
❖ zijn eindverantwoordelijken tijdens de reis.
❖ coachen de verschillende deelnemers in hun verantwoordelijken/taken.
❖ dragen er zorg voor dat het project goed verloopt en zijn verantwoordelijk voor de inhoud
van de afzonderlijke taken (als kinderwerk, SB, moederprogramma etc).
❖ hebben gesprekken met deelnemers over hoe het gaat in t algemeen en in t geloof.
❖ Zijn het contact/aanspreekpunt voor SEM.
❖ zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Coaches (na de reis):
❖ Evalueren de reis met coaches alle reizen en reisorganisatoren,
❖ Zorgen evt. dat er een reünie komt met de groep.
❖ Begeleiden evt. de jongeren na de reis waar nodig.

Profiel coach
•
•
•
•
•
•
•

Je onderschrijft de visie en missie van Eindhoven Bouwt.
Je gelooft in Jezus Christus.
Je hebt een stevige en open persoonlijkheid.
Je wilt je voor 100% inzetten voor je groep.
Je staat van nature boven een groep, maar kan er ook goed onderdeel van uitmaken.
Je bent goed gemotiveerd om het project te dienen.
Je bent (bij voorkeur) 30 jaar of ouder.

Vaardigheden coach
•
•
•
•
•

Je hebt (bij voorkeur) reiservaring, liefst naar ontwikkelingslanden of met soortgelijke reizen.
Je bent in staat om te luisteren en aandacht te geven aan iedere deelnemer. Je hebt (bij
voorkeur) aantoonbare ervaring in het leiding geven (aan jongeren).
Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt een goede kennis van groepsprocessen en weet hier op een goede en leuke manier
mee om te gaan.
Je bent vriendelijk voor alle deelnemers, maar je kan ook op bepaalde momenten ingrijpen
op een goede en leuke manier.

