PLUSMAATJES
GEZOCHT
GA AAN DE SLAG ALS
VRIJWILLIG JONGERENCOACH
Wil jij een jongere in omgeving Den Haag een steuntje in de
rug bieden? Bied jij een jongere een luisterend oor? Of help
jij hem of haar op weg met de Nederlandse taal en cultuur of
onderneem je samen leuke activiteiten? Help je bij het
huiswerk of ondersteun je bij het ontmoeten van nieuwe
mensen? Of begeleid je liever iemand tijdens eens stage
periode?

WIJ MAKEN DE JUISTE MATCH VOOR
ZOWEL JONGERE ALS PLUSMAATJE!
Voor het project Plusmaatje zoeken wij vrijwilligers die
graag jongeren van 12 tot 23 jaar coachen, vanuit een rol
als maatje. Als Plusmaatje geef je een jongere een steuntje
in de rug en creëer je nieuwe, positieve levenservaringen.
Je bent een vertrouwenspersoon en maatje in één. Met deze
ondersteuning help je de jongere zijn of haar leven weer op
de rails te krijgen.

INTERESSE? STUUR EEN MAIL NAAR:
INFO@PLUSGROEP.ORG

WIJ TRAINEN EN BEGELEIDEN ONZE
PLUSMAATJES!
Heb je nog geen ervaring met coachen of is het een beetje
weggezakt? Geen probleem! Een training in de
basistechnieken van coachen ontmoeting met andere
Plusmaatjes is een belangrijk onderdeel van het traject.
Na een kennismakingsgesprek met een coördinator van
Plusgroep, krijg je een uitnodiging voor een basistraining
coachen. Tijdens deze training komen verschillende
coachtechnieken aan de orde, die passen binnen het
oplossings- en systeemgericht werken. Daarnaast wordt je
gedurende het jaar uitgenodigd voor diverse
themabijeenkomsten die door de coördinatoren worden
georganiseerd. Zo zorg je ervoor dat je ook jouw
vaardigheden blijft ontwikkelen tijdens het traject.

WORD JIJ PLUSMAATJE?
Lijkt het je interessant om aan de slag te gaan als
Plusmaatje? Aarzel dan niet om te reageren op
info@plusgroep.org. Nadat wij jouw aanmelding hebben
ontvangen nemen wij graag contact met je op voor een
persoonlijke kennismaking.
Meer informatie kun je vinden op www.plusgroep.org
Vragen over deze vrijwilligersvacature? Mail of bel:
Susan Magnin: susan@plusgroep.org l 0636453200
Mirte van der Graaf: mirte@plusgroep.org I 06-36581563

