" Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is "

Vertrouwenspersonen
Een aantal vrijwilligers zijn bij Stichting Vobis als vertrouwenspersonen opgeleid. De
vrijwilligers hebben de basiskennis ontvangen over de rol en functie die een
vertrouwenspersoon kan hebben en hebben zij kennis gemaakt en geoefend met een
aantal basisgesprekstechnieken. Zij kunnen bewust en weloverwogen een keuze
maken om de rol van vertrouwenspersoon ‘in eigen kring’ op zich te nemen.
De vrijwilligers hebben een landelijk erkend opleidingscertificaat ontvangen.
• De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, heeft geduld en denkt mee
• De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan op verzoek doorverwijzen naar
de juiste instelling, vereniging of contactgroep
• Waar het nodig is ondersteunt hij of zij bij het leggen van contacten met
diverse hulp- en dienstverlenende organisaties
• De vertrouwenspersonen kunnen bewust en weloverwogen een keuze maken
• Samenwerking met formele zorgaanbieders en andere zelforganisaties
• Registreert klachten en/of incidenten omtrent stichting gerelateerde zaken.
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De vertrouwenspersoon
voor alle vragen
Hallo,
mag ik je aandacht…
Ik ben hier vertrouwenspersoon en wil naar je luisteren als je vragen hebt.
Ik kan je informeren over de juiste plek als je naar iets op zoek bent.
Desnoods ga ik met je mee of kom ik bij je langs als je dat wil.
luisterend oor
Ik ben hier om samen met jou een oplossing te zoeken als je een probleem hebt,
of naar je te luisteren als je je hart wil luchten.
Dat kan en mag!
helpt je op weg
Ik kijk er naar uit je te ontmoeten en je de best mogelijke ondersteuning te bieden.
Met welke vraag je ook komt, ik waardeer en respecteer dat en zal zorgvuldig naar je
verhaal luisteren. Alles wat gezegd wordt blijft vertrouwelijk!
Als dat nodig is zal ik je in contact brengen met de juiste organisatie of professional,
maar alleen als jij dat wil.
onafhankelijk
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor voor alle migranten en in het
bijzonder voor migranten-mantelzorgers binnen Den Haag.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan op verzoek verwijzen naar de juiste
instelling, vereniging, cursus of contactgroep. Waar het nodig is ondersteunt hij of
zij bij het leggen van contacten met diverse hulp- en dienstverlenende organisaties.
stap binnen
Heb je nog vragen naar aanleiding van deze flyer over wat de vertrouwenspersoon
voor je kan betekenen, stap dan binnen en vraag naar de vertrouwenspersoon en
maak kennis of bel naar onderstaand nummer.
Stichting Vobis
www.stichtingvobis.nl
info@stichtingvobis.nl
https://www.facebook.com/Stichting-Vobis
https://www.linkedin.com/in/stichting-vobisJe bent van harte welkom!

