Veel jongeren in detentie zijn ontvankelijk voor criminaliteit en radicalisering. Door ze na hun
vrijlating op te vangen met een sluitende aanpak is de kans groot dat deze jongeren niet binnen 48
uur geronseld zijn en terugvallen in criminaliteit. Het programma Forsa! van de
vrijwilligersorganisatie Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie koppelt (ex)gedetineerde
jongeren aan een vrijwillig maatje met dezelfde niet-westerse achtergrond. De maatjes hebben een
voorbeeldfunctie en ondersteunen de jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen. Bureau MHR
is op korte termijn zoek naar een:
Forsa! Jongerencoach
Profiel
§ Je bent een daadkrachtige, enthousiaste en ondernemende coach. Je hebt affiniteit met
(ex)gedetineerde jongeren.
§ Je hebt een afgeronde opleiding op Hbo-niveau (richting MWD/ SPH / CMV of soortgelijk).
§ Je hebt ruime ervaring in het werken met (ex)gedetineerde jongere of een vergelijkbare functie
binnen de justitiële keten.
§ Je hebt geen ‘9 tot 5 mentaliteit’ en bent bereid te reizen voor je werk.
§ Je stuurt de vrijwillige maatjes aan op hulpverleningsprocessen.
§ Jouw stijl is coachend en gericht op zelforganiserend vermogen en eigenaarschap.
§ Je bent in staat om partijen te verbinden voor een integrale aanpak tussen de jongere, maatje,
ouders, reclassering en ketenpartners.
§ Jij bent een jongerencoach met flexibiliteit, een ‘open mind’, doorzettingsvermogen en
stressbestendigheid; een echte bruggenbouwer met lef en empathie.
Taken en werkzaamheden
§ Je werkt vanuit een generalistische en integrale benadering. Het sociale netwerk (gezinsleden)
spelen hierbij een belangrijke rol in twee ondersteunende programma’s: Al Nour en Horizon.
o Je onderhoudt nauw contact met de betrokken hulpverleners/partners en maakt
samenwerkingsafspraken.
o Je consulteert en schakelt met netwerken zoals, gemeente, welzijn, reïntegratiebureau’s, scholen en specialisten voor speciale trajectonderdelen.
§ Je hebt de regie over het Forsa! traject voor jongeren met meervoudige en ingewikkelde
problematiek (dit traject start in de laatste drie maanden in detentie en loopt daarna een jaar
door).
o Je doet de intake met jongeren (tijdens en na detentie) die binnen de doelgroep vallen
om op deze wijze te toetsen of ze geschikt zijn voor de Forsa! methodiek.
o Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een plan van aanpak voor de jongere, dit
gebeurd aan de hand van de 8 leefgebieden (i.s.m. de coördinator).
o Je hebt de regie over het realiseren van de doelen die in het plan van aanpak zijn
vastgesteld.
o Je monitort de resultaten.

§
§

Je zorgt, indien nodig, voor doorverwijzing op het gebied van bijvoorbeeld rechtshulp,
huisvesting en medische zorg.
Je begeleidt jongeren naar een passende opleiding of ondersteunt de jongere bij het vinden van
werk.

Wij vragen
• Een afgeronde Hbo-opleiding (richting MWD/ SPH / CMV of soortgelijk) aangevuld met een voor
de hulpverlening relevante opleiding.
• Ruime ervaring met het begeleiden en ondersteunen in het hele traject van binnenkomst
detentie tot nazorg (inventarisatie van mogelijke belemmeringen, passend aanbod doen,
matchen, nazorg bieden).
• Kennis van de Participatiewet; relevante kennis van wet- en regelgeving, de jeugdwet en/of
• Kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en gezinssystemen en/of
• Kennis van of ervaring met LVB jongeren.
Specifieke functiekenmerken
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van (stevige) gesprekken met jongeren,
ouders en hun netwerk.
• Schriftelijke vaardigheden voor het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het
ondersteuningsplan. Zorgdragen voor een juiste administratieve afhandeling.
• Sociale vaardigheden voor het bieden van intensieve ondersteuning en begeleiding aan jongeren
(in crisissituaties) en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten.
• Improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.
• Flexibel in werktijden en bereid zijn te reizen.
• In staat om zelfstandig te functioneren, en in teamverband.
Jouw plaats in de organisatie
De jongerencoach valt hiërarchisch onder de coördinator Forsa!, De jongerencoach stuurt de
vrijwillige maatjes aan op hulpverleningsprocessen. De jongerencoach geeft zelf geen leiding.
Incidenteel zal de jongerencoach gevraagd worden om stagiaires te begeleiden.
Wat biedt Bureau MHR
Wij bieden een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen initiatief en ontplooiing in een klein
open team waarbinnen betrokkenheid en professionaliteit gecombineerd worden. Wij bieden een
contract voor 32 uur per week voor de duur van 1 jaar. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring
en opleiding en ligt tussen €2.500 - €3.200 bruto per maand.
Meer informatie
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Sandra Schenk via email:
s.schenk@bureaumhr.nl. In verband met de zomervakantie zullen de gesprekken voor deze vacature
plaatsvinden vanaf 27 augustus.

