Stek wil mensen stimuleren
zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen.

GEEF MENSEN GELOOF IN ZICHZELF
Voor Stek tellen mensen, in het bijzonder kwetsbare en buitengesloten mensen. Stek heeft projecten
door de hele stad en locaties in buurten en wijken, waarin circa 45 professionals samenwerken met
bijna 1000 vrijwilligers. Stek is uitvoeringsorganisatie voor diaconaal en missionair werk van de
Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag en omstreken.
In Den Haag Zuidwest werkt STEK samen met de Voedselbank Haaglanden aan een nieuw project
“Sociale Kruidenier”, om met een rijdende winkel klanten van de voedselbank de mogelijkheid te
bieden zelf boodschappen te kiezen, een groter assortiment met ook nonfood, en begeleiding om de
eigen kracht bewust te worden om aan de eigen toekomst te bouwen. Start: najaar 2017.
Daarom zoeken we

vrijwilligers
voor de functie van

begeleider/coach motiverende gesprekvoering
voor 4 uur per week
die klanten van de rijdende Sociale Kruidenier naar meer autonomie begeleiden (één gesprek per
twee of drie weken per klant).
Werkzaamheden
 Individuele begeleidingsgesprekken voeren
 Benoemen hoe sterk mensen zijn die in deze situatie overleven
 Autonomie en eigen kracht prikkelen/stimuleren
 Mensen leren weer op eigen benen te staan
 De klant helpen realistische doelen te stellen en daarin stappen te maken
 De klant daadwerkelijk ondersteunen bij wat hij/zij kan en hen/haar laten denken als het
tegenzit
 Focus ligt op wat klanten kunnen (niet op hun falen)
 Klanten aanmoedigen zo nodig professionele hulp te vinden
 Klanten stimuleren om met groepsactiviteiten mee te doen
 bijdragen aan verbetering verdere ontwikkeling en continuïteit van het project
 afspraken administreren
Functie-eisen
 met respect naar de doelgroep kijken
 de klant centraal stellen
 doel versterken van de autonomie van de klant
 (leren) luisteren
 Het proces sturen en tegelijk de regie bij de klant laten
 Trainingsbereidheid
 MBO-4
Werktijden. Verschillende dagdelen door de week.
Begeleiding.
Je begint met een grondige training van een aantal dagdelen. Onderdeel van de werkzaamheden is
intervisie met collega-begeleiders. Je werkt in een prima sfeer. Je leert nieuwe mensen en nieuwe
situaties kennen. Een ervaren projectleider is en blijft betrokken bij alle projecten. Er zijn
vrijwilligersverzekeringen en onkostenvergoedingen. Kortom

een FANTASTISCH project!
Heb jij talent om mensen te begeleiden?

DOE MEE!
Meer informatie of opgeven:
Kees Buist (projectleider), kbuist@stekdenhaag.nl, 06 20401618,
http://www.stekdenhaag.nl/vrijwilligers-vacaturebank en http://www.stekdenhaag.nl/Den-HaagZuidwest.html

