augustus 2020

Zorg mee voor ‘Ne goeie
oude dag in Laakdal’
HAIRE-project zoekt vrijwilligers

Planning


Voor 11 september 2020:
indienen kandidatuur



Eind sept/begin okt ‘20 (1 dag of
2 halve dagen): opleiding
gespreksvoering



Okt – dec ‘20: interview
afnemen (45 min. – 2 u.) +
verslag opmaken (1 u.)



Apr – jun ‘21: vervolggesprek
(max. 1 u.) + verslag opmaken
(1 u.)

Je wordt steeds ondersteund en
begeleid door deskundigen.

De gemeente Laakdal en Welzijnszorg Kempen willen in Europees
partnerschap het welbevinden en de gezondheid van 60-plussers op het
platteland verbeteren, en dit aan de hand van de HAIRE-methodiek.
HAIRE staat voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe
ofwel ‘Gezond ouder worden in landelijk Europa door innovatie’.

Interviews met 60-plussers is een onderdeel van deze methodiek. De
interviews helpen het in kaart brengen van de behoefte van mensen en
gemeenschappen op het vlak van welzijn. Thema’s die aan bod komen zijn
o.a. mobiliteit, het sociale netwerk en de persoonlijke leefomgeving. Het is
voor de afname van deze interviews dat wij zoeken naar vrijwilligers.

Taakomschrijving
-

Meer info en inschrijvingen:
Lena/Shari – Markt 19, 2430 Laakdal
Tel: 013 67 01 10 – 0472 25 24 83
Mail: ldc@laakdal.be

Je bent een gesprekspartner en legt graag contact.
Je kan goed luisteren naar de interesses en noden van een
persoon.
Je begeleidt 60-plussers binnen de gemeente Laakdal in het
benoemen van hun noden.
Je hebt een doorverwijs- en signaalfunctie en wordt ondersteund
door professionals.
Je houdt je aan de afspraken m.b.t. het beroepsgeheim.
Werken met Microsoft Word is een voordeel maar geen
verplichting.

Meerwaarde voor jou als vrijwilliger
-

Je bent mee verantwoordelijk voor een positieve verandering
binnen de gemeente.
Je levert een actieve bijdrage aan het leven van 60-plussers in de
gemeente.
Je leert 60-plussers in je buurt kennen en bouwt een positieve
relatie met hen op.
Je krijgt een opleiding en ten alle tijden ondersteuning van
professionals.

In het kader van corona zullen wij steeds rekening houden met de
aangeraden veiligheidsmaatregelen.

