STERKT
BUDDY TRAJECT
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“Ik heb dingen bijgeleerd van mijn klasgenoten en van mezelf ook.

We hebben veel over zelfvertrouwen gesproken en dat vond ik heel goed
omdat er veel meisjes van mijn klas geen zelfvertrouwen hebben. Nu wel!
Zo’n workshops hebben we nodig, zeker voor leerlingen van onze leeftijd.
- Chaïmae, SterkT-leerling
Reactie na workshop rond zelfvertrouwen
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Wat doet SterkT?

SterkT organiseert

De coaching in hun eerste weindividuele coachingstrajec- ken/maanden als werknemer/
ten voor jongeren uit socio-eco- zelfstandige of student valt hier
nomisch kwetsbare milieus. dus ook onder. Zo wil SterkT hen
Elk traject duurt minimum 16 blijven ondersteunen bij deze
maand en begeleidt deze jon- compleet nieuwe levensfase.
geren tijdens het laatste jaar Voor de begeleiding naar een
van hun secundair onderwijs eerste job kan SterkT beroep
en de daaropvolgende 6 maan- doen op de meer dan 800 beden bij hun zoektocht naar hun drijven die zich reeds registreereerste job of verdere studies. den op het SODAplus-platform.
3

Word buddy bij SterkT
Engageer je als buddy voor het SterkT project en begeleid samen
met het SterkT team een jongere met een socio-economisch kwetsbare thuissituatie naar een vaste job met mooie toekomstperspectieven. Coach hen en verruim zo mee hun blik. Hun blik op mogelijke jobs, maar ook op zichzelf; wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik…

Word buddy bij SterkT

&
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Help jongeren bij de keuze van
hun eerste job, ontwikkel je eigen
coachcompetenties, geef ervaring door, denk mee met een jonge organisatie, zet je in een voor
een maatschappelijk project.

Planning
Het volledige traject voor de jongere duurt 16 maand. De jongeren worden hierbij gecoacht gedurende het laatste jaar van
hun secundair onderwijs én de daaropvolgende 6 maanden.
De eerste 4 maanden van het traject worden verzorgd door het
SterkT-team. Vanaf januari wordt elke jongere aan een buddy gekoppeld en volgt een meer intense vorm van begeleiding en coaching.
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Contactmomenten buddy & de jongere
Als buddy coach je een jongere gedurende 1 volledig jaar, startende begin januari. Gedurende dit jaar zit de jongere dus in
verschillende fases: de fase waarin de jongere nog op de schoolbanken zit, de fase waarin actief wordt gezocht naar een passende job met mooie toekomstperspectieven en de fase waarin de jongere reeds aan de slag is in zijn/haar eerste job.

SterkT wil voor de start van het traject zowel met de jongere als
met de buddy duidelijke afspraken maken. Het is immers cruciaal
dat het engagement en de verwachtingen langs beide kanten even
hoog liggen. Aan elke jongere die ervoor kiest om in het traject te
stappen wordt een duidelijk engagement gevraagd voor de afgesproken contactmomenten. Het aantal contactmomenten verhogen kan enkel in onderlinge toestemming tussen buddy en leerling.

CONTACTMOMENTEN
met de jongere:

Telefonisch:

(WhatsApp, sms, bellen, ...)

1x per week (richtlijn)
Fysiek:

(wandeling, samen lunchen, activiteit doen samen, ...)

1x per maand
6

Contactmomenten buddy & SterkT

JAN

INTRODUCTIE

WORKSHOP: zelfvertrouwen
Tips & Tricks - planning - verwachtingen

FEB

Eerste evaluatie
WORKSHOP: Wat na de schoolbanken? Blik verruimen

APR

Tweede evaluatie - tips & tricks - feedback
WORKSHOP: Wat na de schoolbanken? - Concrete tools

SEP

WORKSHOPS:
Hoe jongere motiveren die aan de slag is OF hoe begeleid ik
de jongere naar concrete jobopportuniteiten

DEC

GEZAMENLIJK AFRONDEN
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SterkT buddy worden?
Graag wat meer info?

Contacteer Sofie
shoorelbeke@sterkt.be

www.sterkt.be

