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Onze vrouwelijke coaches helpen jonge
meisjes en vrouwen aan een toekomst.
Door uitval op school, problemen thuis
of in de vrije tijd, vroegtijdig te signaleren,
kunnen we op tijd helpen.
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“Ik zat vaak alleen in mijn kamer. Ik wilde
leuke dingen doen en ook graag werken
want ik was intussen 19 jaar, ik wist niet
waar ik moest beginnen. Toen kon ik
gebruik maken van een coach en nu red
ik mezelf prima!”

“Er zijn veel problemen bij ons thuis.
Mijn ouders geven alle aandacht aan
mijn broer en zus die gedragsproblemen
hebben. Ik slaap slecht en kom te laat op
school. Ik zou wel een coach willen.”
“Ik heb een verleden in de Jeugdzorg,
ik ben 18 jaar en alleenstaand ouder
van een prachtige zoon van 2 jaar. Ik wil
graag een huis voor ons en werken.
Nu ik een coach heb lukt het stapje voor
stapje om zelfstandig verder te gaan.”

Meer informatie:

Stichting
Vrouwenplatform Ca
rree
T 038 - 421 93 11
info@vrouwenplatfo
rmcarree.nl

038 - 421 93 11
06-19673619
hdenijs@vrouwenplatformcarree.nl
www.vrouwenplatformcarree.nl
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Samen werken aan een toekomst
voor jonge meisjes en vrouwen
Vanaf 2009 helpen onze
vrouwelijke coaches, jonge
meisjes en vrouwen aan een
toekomst. Door uitval op
school, problemen thuis of
in de vrije tijd, vroegtijdig te
signaleren kunnen we op tijd
helpen. De coaches en meiden
worden 1-op-1 gekoppeld.

Wij werken aan:
•
•
•
•

het tegengaan van “voortijdig” schooluitval tot 18 jaar;
vanaf 18 jaar ondersteuning naar werk en/of opleiding;
het beperken van de instroom in de Jeugdzorg;
nazorg bij uitstroom uit Jeugdzorg door activering
richting arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding.

Altijd een passende match!

Het project Vrouwen coachen Meiden (VcM) is een project van
Vrouwen-platform Carree Overijssel en is in 2009 gestart in
plattelandsgemeenten rond Zwolle. Onze coaches motiveren
meisjes om vanuit een actieve, positieve instelling te werken
aan een toekomst met kansen op werk, inkomen, economische
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen in eigen capaciteiten.
Wij werken uitsluitend met vrijwillige, onafhankelijke, getrainde
coaches uit de directe woonomgeving van de meiden. De coaches
doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid met hart en ziel.

De twee leeftijdsgroepen vragen
elk om een eigen benadering
Jongeren van 12-18 jaar
Meisjes die onder de leerplicht vallen
begeleiden we om het schooldiploma
te halen. Door belemmeringen aan
te pakken gaan de meisjes weer naar
school. Of het nu gaat om problemen
binnen het gezin of met vriendinnen
of om het vinden van een zinvolle
vrijetijdsbesteding.
Jonge vrouwen van 18-27 jaar
Jonge vrouwen van 18 jaar en ouder,
begeleiden we richting werk, opleiding
of beide. De coach motiveert om verder
te gaan met scholing of uit te zoeken
wat de mogelijkheden zijn via Werkplein
en/of UWV voor aanvullende scholing
en/of werk.
Preventie en nazorg
Ook u* kunt u een meisje/jonge vrouw
aanmelden bij VcM voor coaching. Voor
ondersteuning bij het behalen van een
schooldiploma, het vinden van werk of
in preventieve zin. Om te voorkomen dat
een meisje in de Jeugdzorg of in de nazorg
terecht komt. Een samenwerking tussen
Jeugdzorg en VcM is eveneens mogelijk.

Mooie resultaten!
De cijfers spreken voor zich
In de afgelopen jaren zijn in ons werkgebied
ruim 250 meiden gekoppeld aan coaches en
is er ruim 100 uur per jaar een meisje/jonge
vrouw gecoacht.
Bijdrage aan preventie op lokaal niveau,
burgerparticipatie op zijn best!
Onze coaches kijken naar de gezinssituatie
en betrekken ook ouders er bij. Wanneer
nodig kan dit leiden tot inschakeling van
bijvoorbeeld Centrum Jeugd & Gezin.
Iets voor u?
Vrouwen coachen Meiden gaat graag
met u in gesprek. VcM wil een rol spelen
binnen Preventie en Vroegsignalering en
meehelpen aan een verschuiving van het
zorgbudget naar minder dure zorg.
De Toekomstwerkplaats van
Vrouwenplatform Carree kan met haar
persoonsgerichte methodiek een rol
spelen in de overgangsfase van de
transitie Jeugdzorg.

Positief beeindigd diploma/
opleiding/werk
Nog actief
Gestopt door diverse
omstandigheden
Doorverwezen naar hulpverlener
mbv coach

*Leerplichtambtenaren, ambtenaren vanuit het sociale domein, maatschappelijk werkers, mentoren,
orthopedagogen, consulenten betrokken bij werk en inkomen, RMC en intensieve traject begeleiders e.a.

