JONGERENCOACH GEZOCHT! (32 uur)
Wie zijn wij
Bureau MHR is een ‘NJO-erkende organisatie’, werkzaam in het hart van de aandachtswijken in Den Haag,
Delft en Rotterdam. Middels het programma Forsa! werkt Bureau MHR aan een effectieve rehabilitatie en
re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse komaf.
Als jongerencoach kom je te werken bij het team Forsa!; een hecht team die zich met hart en ziel inzet
voor de doelgroep.
Het doel van Forsa! is tweedelig, enerzijds richt Forsa! zich op het voorkomen van recidive en anderzijds
stimuleert Forsa! een volwaardig leven van onze jongeren in de maatschappij. Het team Forsa! werkt aan
de hand van de Forsa! methodiek, deze is ontwikkeld in samenwerking met Movisie en het Verwey-Jonker
instituut.
Naar wie zijn wij opzoek
Wij zoeken een daadkrachtige, cultuur-sensitieve en ondernemende coach, die een oprechte affiniteit
heeft met de doelgroep. Je hebt geen ‘9 tot 5 mentaliteit’ en bent bereid te reizen voor je werk. Je bent
een coacht met een ‘open mind’, doorzettingsvermogen en bent stressbestendigheid; een echte
bruggenbouwer met lef en empathie.
Functiebeschrijving
• Je coacht en begeleidt je eigen team van maatjes. Dit doe je door middel van casusoverleggen,
functioneringsgesprekken, het voeren van intakegesprekken met het maatje in de PI, en de dagelijkse
aansturing van jouw team.
• Je ziet er op toe dat de maatjes werken volgens de Forsa! methodiek en monitort de
terugkoppelingen in het registratiesysteem.
• Je verbindt partijen voor een integrale aanpak tussen de jongere, het maatje, de ouders, reclassering
en ketenpartners.
• Je bent verantwoordelijk voor het werven van nieuwe jongeren in de PI.
• Je verantwoordt de geboekte resultaten van de jongeren op diverse leefgebieden bij de coördinator.
• Je ziet er op toe dat de interventies van onze maatjes m.b.t. de begeleiding van onze doelgroep op
een adequate en professioneel wijze gerealiseerd worden.
Functie eisen
§ Je hebt een afgeronde opleiding op Hbo-niveau (richting MWD/ SPH / Social Work of soortgelijk).
§ Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
§ Je hebt ervaring in het werken met (ex-)gedetineerde jongeren of een vergelijkbare functie binnen de
justitiële keten.
§ Je hebt kennis van de Participatiewet en Jeugdwet; relevante kennis van wet- en regelgeving.
§ Je hebt kennis van of ervaring met LVB jongeren.
Ben je geïnteresseerd
Word jij enthousiast van de bovenstaande functie? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar
r.benmeftah@bureaumhr.nl

