Vacature Starter Studiekring50Plus.
We zoeken kandidaten voor het opstarten van nieuwe
studiekringen.
Bij de Studiekringen50Plus krijg je als “Starter” de ruimte om te laten zien wat je kunt
met een groep mensen, maar kun je ook rekenen op een plek in een gedreven team, waar
plezier en geloof in de Studiekringen centraal staat. Samen met jouw collega’s voel je je
verantwoordelijk en zorg je dat er nieuwe studiekringen in heel Nederland opgestart
worden. Nieuwe Studiekringen worden dankzij jouw begeleiding succesvolle studiekringen,
waarvan de we de leden terugzien op de jaarlijkse ontmoetingsdag.
Jouw rol als Starter kunnen we het best als volgt omschrijven:
 Jij neemt deel aan train-de-begeleiderbijeenkomsten en informatiebijeenkomsten
door heel het land en gaat vervolgens op locatie met een kers-vers getrainde
begeleider op locatie aan het werk;
 Jij bent de coach en ervaringsdeskundige voor de begeleider en samen starten jullie
een nieuwe Studiekring50Plus op.;
 Jij bewaakt tijdens het startproces de methodiek van de studiekringen en het
groepsproces in de nieuw te vormen studiekring;
 Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de begeleider die je helpt en voor de
nieuwe studiekring.
Om goed in deze rol te passen:
 Ben je een ervaren Studiekringlid, dat al geruime tijd meedraait in eigen kring.
 Ben je gericht op samenwerking en verbinding.
 Beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
 Ben je goed beschikbaar voor deze vrijwillige functie, ook voor de overleggen en
eventuele trainingen van het team “starters”.
 Ben je bereid om meerdere Studiekringen te helpen starten
 Ben je bereid om door het land te reizen (onkosten worden vergoed)
 Is kennis van didactiek een grote plus.
Wij bieden:
 Een training en de kans om mee te lopen met een ervaren starter van kringen);
 Open en prettige sfeer waar hard wordt gewerkt, maar ook informele ontmoeting
op waarde wordt geschat;
 De beloning is een opgestarte nieuwe kring, daarnaast af en toe een bedankje.
En verder…
Als je belangstelling hebt voor deze functie, maken we graag kennis.
Voor meer informatie, inlichtingen, of het maken van een afspraak:
neem contact op met:
Elvire Derks,
Tel 030-6961296
e-mail: elvire.derks@xs4all.nl
web: www.studiekringen50plus.nl

