Vrijwilligers vacature ‘Eigen Plek’
Een Eigen Plek is een pilot van 2 jaar waarin Stimenz met een aantal samenwerkingspartners
jongeren (18 tot 23 jaar oud) de kans geeft om in een veilige omgeving, samen met anderen,
zelfstandig te (gaan) wonen. Stimenz richt zich binnen een ‘Eigen Plek’ op jongeren die nog
nét dat extra zetje nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. In het huis wonen drie
jongeren onder toeziend oog van een hoofdbewoner. Deze hoofdbewoner is een vrijwilliger
bij Stimenz en is het eerste aanspreekpunt in huis.
We zijn per direct op zoek naar een vrijwillige coach die wekelijkse coaching aan jongeren zou
willen geven. In deze coaching is het de bedoeling dat de hulpvraag van de jongere wordt
onderzocht en hier vervolgens acties aan gekoppeld worden. Elke jongere heeft een eigen
coach die hen hierin verder helpt.

Wat vragen wij?
•
•
•
•
•

Je staat als coach stevig in je schoenen en deinst niet terug voor een pittig gesprek;
Je bent doortastend en zoekt verbinding met de jongeren;
Je bent in staat duidelijk te communiceren en het overzicht te behouden;
Je bent 1 à 2 uur per week beschikbaar;
Je houdt er van om met jongeren te werken met een complexe achtergrond.

Wat ga je doen?
•

•
•

Je plant persoonlijk, wekelijks een coach moment met de jongere. De ene week kan
dit anderhalf uur duren, de andere week kan ook een appje heen en weer voldoende
zijn;
Het opstellen en uitwerken van een persoonlijk ontwikkelplan, samen met de jongere;
Meedenken in de verdere ontwikkeling van dit project, deze pilot draait al één van de
twee jaar, dit betekend dat het over een jaar zal worden geëvalueerd, hierin wordt de
input van de coaches zeer gewaardeerd.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Persoonlijke ondersteuning door professional van Stimenz;
Intervisie;
Een uitdagende omgeving om jouw skills als coach verder door te ontwikkelen;
Ruimte om mee te denken in de (door) ontwikkeling van de pilot.

Meer informatie?
Heb je interesse of wil je meer informatie ontvangen? Dan kun je je aanmelden bij Marloes
Honders of Kenneth Koffy. Zij zullen vervolgens contact met je opnemen. Deze (vrijwillige)
vacature heeft geen sluitingsdatum.
Marloes Honders
06-54238992
m.honders@stimenz.nl

Kenneth Koffy
06-17889337
K.Koffy@stimenz.nl

