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VOORWOORD 
 

 

Allereerst dank aan een ieder die Stichting 

Jozef een warm hart toe draagt. Het is mijn 

wens een gemeenschap te creëren waar 

jongeren zich thuis mogen voelen. Dankzij de 

belangeloze inzet van de vrijwilligers, coaches, 

organisaties zoals het Poorthuis, Budgetcafé 

en andere betrokkene begint deze 

gemeenschap aardig vorm te krijgen! 

 

2018 was een jaar van structuur aanbrengen. 

Bevlogen zijn wij in 2017 van start gegaan met 

een groep jongeren. Wij hebben hiervan 

enorm mogen leren. Dankzij de feedback van 

de deelnemers, konden wij ons initiatief verder 

te ontwikkelen. Extra dank aan de toppers die 

vorig jaar deelnamen aan Prospect en 

Good2BeMe en nog steeds ondersteunen in 

ons doel jongeren uit te dagen op nieuw te 

dromen! 

 

Het is mijn droom dat Stichting jongeren weet te inspireren.  

Mede dankzij jullie steun kunnen wij ook andere jongeren een nieuwe vooruitzichten 

bieden.  

 

Wij wensen u veel plezierige leesmomenten met dit jaarverslag 

 
 
 
 
 
Vallery Linger 
Directeur Stichting Jozef  



 

2 
 

 

INHOUDSOPGAVE 

 
VOORWOORD        1 
 
INHOUDSOPGAVE       2 
 
DE STICHTING        5 
            
MOTIVATIE         7 
 
ONDERSTEUNING       9 
 
PARTICIPATIE        11 
 
DE NIEUWE GROEP       13 
 
FINANCIËN         15 
 
RESULTATEN        17 
 
DOELSTELLINGEN 2019      19 
 
 

  



 

3 
 

  

STICHTING JOZEF 
VISIE, MISIE, DOELSTELLING 
 



 

4 
 

DE STICHTING 
Stichting Jozef is in 2016 opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie 
voor jongeren aan de rand van de samenleving. In het bijzonder jongeren met een detentie 
achtergrond en risicojongeren. De jongeren belanden in een vicieuze cirkel, waar zij op 
basis van hun achtergrond weinig kans zien zich te ontplooien en criminaliteit de enige 
uitweg lijkt. De noodkreet van deze groep jongeren is de drijfveer achter dit initiatief.  
 

“Jongerenwerk is er zijn voor de jongeren”- 

Vallery Linger, Jongerenwerker Amsterdam 

 

Visie 
Het verbeteren van de sociaal maatschappelijke status van jongeren met een detentie 

achtergrond en risico jongeren in de leeftijd van 15 t/m 35 jaar, woonachtig in de regio 

Noord-Holland en Flevoland.  

Missie 
Stichting Jozef wil de sociaal maatschappelijke status van jongeren met een detentie 

achtergrond en risico jongeren verbeteren, aan de hand van de drie pijlers: motivatie, 

ondersteuning en participatie. 

 

Motivatie 
§ Jongeren ondersteunen bij de zoektocht naar een opleiding. 

§ Tien tot dertig jongeren over een periode van drie jaar de mogelijkheid bieden 

kosteloos een opleiding te volgen. 

§ Jongeren de gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties, 

middels een uitdagend coachingstraject. 

§ Maatschappelijk kwetsbare jongeren een springplank bieden naar de arbeidsmarkt door 

het aanbod van goede stages, werkbegeleiding en een tijdelijke ervaringsplek. 

Ondersteuning 
§ Ondersteuning verlenen op het gebied van huisvesting, financiën en zelfredzaamheid als 

onderdeel van de persoonlijke begeleiding. 

§ Ondersteuning bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling en/of sociaal emotioneel herstel. 

Participatie 
§ Bewustzijn creëren bij jongeren omtrent criminaliteit en detentie. 

§ Het bevorderen van sociale cohesie door jongeren te betrekken bij culturele en 

maatschappelijke projecten voor andere kwetsbare doelgroepen. 
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MOTIVATIE 
Prospect 
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Met Prospect krijgen tien jongeren de kans krijgen kosteloos een opleiding te volgen.  

Omdat de jongeren vaak slechte ervaringen hebben met reguliere onderwijsinstellingen 

volgen zij afstandsonderwijs 

gefaciliteerd door 

onderwijsinstituten NTI of LOI. 

 De deelnemers (Prospect’s) van het 

coachingstraject volgen één dag 

theoriebegeleiding op locatie van 

stichting Jozef en drie dagen 

praktijkbegeleiding bij een van de 

partnerorganisaties1.Daarnaast 

bieden wij ondersteuning bij het 

vinden van een passende 

vervolgopleiding, stage of een 

baan.  

 
 
Wij hebben 10 jongeren mogen 
ondersteunen bij de zoektocht naar 
een passende opleiding.  De deelnemers kozen voor de volgende opleidingen:                                         

§ MBO Sociaal Maatschappelijke dienstverlening (2)     
§ MBO Ondernemerschap & Retail (2)   
§ MBO Sociaal Juridische dienstverlening (1)         
§ MBO ICT medewerker (1)         
§ HBO Maatschappelijk werk en Dienstverlening (1)                                                
§ HBO toegepaste psychologie (1) 

 
Twee deelnemers hebben gekozen voor een opleiding die alleen te volgen is in het 
reguliere onderwijs. In overleg met de onderwijsinstelling konden zij naast het reguliere 
programma ook mee doen aan het leerwerktraject. 

§ MBO Autotechniek (1)                                                                                        
§ MBO verkoopspecialist (1) 

 
Tijdens de lesdagen gingen de prospect’s aan de hand van verschillende thema’s in 
gesprek over de uitdagingen die zij in het leven tegen komen. Met werkvormen gericht op 
talentontwikkeling, zelfreflectie, normen & waarden, bedrijfscultuur etc. werden de 
prospect’s uitgedaagd te relativeren en reflecteren en mensgerichte competenties te 
ontwikkelen.  
 
 
 

                                                
1 Zie blz. 16 ‘Relaties met externe partijen’ 
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Ondersteuning 
Good2BeMe 
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Good2BeMe is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. De leefwereld 
gerichte methodiek, die stichting jozef hanteert, stelt ons in staat 25 jongeren per week, 
gerichte hulpverlening bieden. Wij hebben hiervoor gekozen om de hulpverlening 
laagdrempelig te houden en een goede vertrouwensband te creëren met de deelnemers. 
De weekelijkse lunch heeft hier een goede bijdrage aangeleverd. De jongeren konden dan 
even ventileren betreft hun school, onderwerpen die 
ze in het dagelijks leven tegen komen en/of hun 
stage of werk. Wij merken dat de huiskamersetting 
ervoor zorgt dat de jongeren zich ook echt thuis 
voelen. De coaches werden ervaren als maatjes, 
vrienden die het beste met hun voor hebben.  

 

Inloop 
Twee keer in de week organiseerde  wij een inloop. 
De Prospect’s die wat extra tijd aan hun opdrachten 
willen besteden hadden op die dagen de tijd dit te 
doen. Daarnaast nemen de Prospect’s ook vrienden 
mee voor een gezellig praatje of om te “chillen” met 
de coaches. Soms ook om hen te introduceren. 
 
 
 

 
Naast de Prospect’s komen er ook 
andere jongeren naar de inloop.  
Dit zijn jongeren die net vrij zijn 
gekomen uit detentie, of via-via van de 
organisatie hebben gehoord en een 
concrete hulpvraag hebben. Tenslotte 
wordt de inloop ook bezocht door 
ouders, verzorgers en betrokkene van 
de jongeren. Zij kwamen langs voor 
meer informatie omtrent het project of 
willen graag kennis maken met de 
organisatie waar hun kind en/of broer 
en zus wekelijks naar toe komt. 
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Participatie 
Handel & Wandel 
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In het kader van participatie 
hebben wij de projecten Handel & 
Wandel en “Geloof je het zelf”.  
Het doel van deze projecten is 
burgerschap en sociale integratie 
door middel van sociaal 
maatschappelijke- of culturele 
activiteiten.  
Het waren uiteenlopende 
activiteiten bijvoorbeeld een 
werkbezoek aan maatschappelijke 
organisaties zoals de voedselbank 
Amsterdam, Schaarlakenkoord 
maar ook bijvoorbeeld een 
bezoek aan de tweede kamer in Den Haag, het Tropenmuseum en de musical The Color 
Purple. Van de laatste kregen wij nog een verwerkingsworkshop verzorgd door twee 
hoofdrolspelers van de musical.  
 
 
Er ging een wereld voor de jongeren open, enerzijds bewustwording dat er mensen zijn in 
Nederland die het misschien net zo al dan niet moeilijker hebben dan hen. Anderzijds de 
overweldiging van het bezoek aan de musical en het Tropenmuseum. De meest waren nog 
nooit naar een musical of een museum geweest omdat hun ouders daar het geld niet voor 
hadden.  Het gesprek met de politie heeft de meeste indruk gemaakt op de Prospect’s.      
De jongeren hebben 
slechte ervaringen met 
politie en justitie. Er 
heerst in de groep vanuit 
de groep ook veel 
wantrouwen naar de 
politie toe. Wij geloven 
dat wederzijds begrip 
verbinding brengt en zijn 
samen met de jongeren 
met de politie in gesprek 
gegaan over verschillende 
onderwerpen zoals 
etnisch profileren, 
geweld, gevangenis.  De 
reacties waren achteraf 
heel verschillend en 
sommige jongeren waren 
nog niet overtuigd. Echter merkte wij wel dat de vijandige houding plaats maakte voor ‘het 
zijn ook maar mensen” Voor ons als begeleiders was een enorm grote stap. 
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De nieuwe groep 
Durf te dromen 
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September 2018 is er een nieuwe groep begonnen voor het schooljaar 2018-2019. 
Vijf van de tien deelnemers zijn ontstaan uit een bijzondere samenwerking met Terwille. De 
organisatie ondersteund o.a. vrouwen met een prostitutie achtergrond of loverboy verleden. 
Wij zijn als organisatie ontzettend dankbaar dat wij deze jonge vrouwen een nieuwe kans 
konden bieden.   
 
Ik bouw een muur, 
in grens, tussen nu en toen. 
Ik bouw een muur, 
Als afbakening van een periode. 
Ik bouw een muur, 
Als scheiding tussen ‘de massa’ en mijn eigen ik.  
Ik bouw een muur, 
Van een huis voor mijn toekomst. 
Ik bouw een muur,  
Maar op sommige plaatsen is de muur nog erg 
wankel… 
Bij elke steen die ik plaats moet ik loslaten. 
Loslaten, om verder te kunnen bouwen… 
Verder te bouwen aan de basis van mijn leven. 
Prospect 2018-2019 

 
Door de kwetsbare achtergrond van vrouwen hebben wij besloten de groep te splitsen in 
een vrouwengroep en een gemengde groep. Wij hadden daardoor in tegenstelling tot het 
jaar ervoor twee lesdagen naast de reguliere coaching. Daarnaast zijn wij uitgedaagd een 
extra verdiepingslaag aan te brengen in het begeleiden van de groepen. Door middel van 
intervisie en het uitnodigen van gespecialiseerde professionals streven wij ernaar de in de 
toekomst blijvend de beste begeleiding te geven.  
 
De deelnemers kozen voor de volgende opleidingen:                                         

§ MBO Sociaal Maatschappelijke dienstverlening (1)   
§ MBO Ondernemerschap & Retail (1)     
§ MBO Evenementen organisatie (2)   
§ MBO Dierenzorg(1)         
§ Engels(1)         
§ MBO Muziek (1)                                                
§ HBO toegepaste psychologie (1) 
§ HBO Maatschappelijkwerk en dienstverlening (1)   
§ Theorie cursus Rijbewijs B (1)                      

 
Creativiteit verbind. 
De creatieve lessen zijn dit jaar verzorgd door een deelnemer van Prospect 2017-2018. 
Zij wilde graag wat terug geven aan andere jongeren.  Het feit dat zij een 
ervaringsdeskundige is maakte de creatieve lessen heel bijzonder. Zij heeft als vervolg 
opleiding voor creatieve therapie gekozen en zal zich in de toekomst inzetten als deel van 
het Jozef team!   
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Financiën 
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De stichting werkt jaarlijks, waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, aan de hand 
van een door de Raad van Toezicht (RvT) goedgekeurde begroting. De begroting maakt 
steeds onderdeel uit van het jaarplan en is op aanvraag beschikbaar. 
 
Uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden de balans en de staat van 
baten en lasten opgemaakt en vastgesteld, na te zijn onderzocht door een accountant 
wordt een verklaring opgesteld omtrent de getrouwheid van genoemde stukken. Op dit 
moment hebben wij deze zorg uitbesteed aan Spoelstra & Scherer, accountantskantoor.  
 
De bovengenoemde financiële verantwoording wordt jaarlijks in de vorm van een 
jaarverslag op de website van de stichting gepubliceerd.  
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Baten van de stichting betreffen de opbrengsten 
mogelijke subsidies, donaties van particulieren, bedrijven, verenigingen en instellingen, 
schenkingen of nalatenschappen, alsmede overige baten.  
 
De lasten zijn onder te verdelen in kosten voor de projecten PROSPECT, Good2BeMe, 
algemene organisatie-, beheer- en administratiekosten van de stichting. De raad van 
toezicht ontvangt geen beloning of salaris. Echter, indien Rvt-leden in verband met 
activiteiten ten behoeve van de stichting reiskosten of andere werkelijk gemaakte kosten 
hebben te dragen, kunnen zij dergelijke kosten bij de stichting declareren. 
 

Middelen & Risico beheersing 
Het doel voor 2018 was de financiële resultaten van stichting Jozef duurzaam te verbeteren.  
Voor het waarborgen van de financiële stabiliteit worden wij voor de fondsenwerving 
ondersteund door Prestación.  
 

Professionalisering 
De inzet van de vrijwilligers is de motor voor het bereiken van een goed resultaat bij de 
jongeren. Om dit goede resultaat ook in de toekomst te garanderen en in het kader van 
professionaliteit hebben wij vanaf 2018 1 fte op projectbasis beschikbaar gesteld aan de 
hand van de te behalen doelstellingen. 

 

Wijziging statuten 
De begroting is momenteel op basis van kalenderjaar. De projecten hebben het tijdspad 
van een schooljaar. Door de overlap van zes maanden was het erg complex de uitbesteding 
van middelen overzichtelijk te maken. Op basis hiervan het besluit de statuten te wijzigen 
en de begroting en jaarrekening vanaf juni 2018 om te zetten van augustus t/m juli. 
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Resultaten 
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25 jongeren gingen de uitdaging aan! 
 

 

 
5 coaches  

 

 
15 vrijwilligers 

 

                                                                      
8 van de 10 deelnemers hebben 
Prospect succesvol afgerond 

 

  
3 jongeren wonen zelfstandig 
 

 

 

                                                                         
4 jongeren kozen na afronding voor een 
vervolgopleiding 
 

 

 
6 jongeren hebben een leuke baan. 
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Doelstellingen 
2019 
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DOELSTELLINGEN 2019 

 

Het Jozef Huis 
Wij vinden het als organisatie belangrijk een thuis voor de jongeren te 
creëren. Wij willen daarom een centrale locatie waar jongeren binnen 
kunnen stappen voor hulp maar ook in contact komen met andere 
jongeren. Het is voor ons belangrijk dat deze plek voor de jongeren zelf 
gedragen wordt.  Wij gaan in 2019 concreet op zoek naar een geschikte 
locatie voor dit nieuwe project. 

  
 

 

Jozef Rotterdam 
Het is officieel, de Start-up van Jozef Rotterdam! Rotterdam is de 
perfecte plek om onze activiteiten uit te breiden. Wij zullen het 
komende jaar gebruiken om ons te oriënteren en een groep vrijwilligers 
werven om dit project te draaien. 

  
 

 

Structurele ondersteuning vanuit de overheid 
Momenteel ontvangen wij ondersteuning van particuliere- en of 
vermogensfondsen. In 2019 zullen wij ons oriënteren op de 
mogelijkheden voor financiering vanuit de overheid of particuliere 
donateurs naar de reguliere fondsen. 

 
 
 
 

 

Toerusting vrijwilligers 
Wij vinden het als organisatie belangrijk dat onze vrijwilligers hun 
vaardigheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen.  
Middels workshop, trainingen en intervisie bijeenkomsten streven wij 
ernaar vrijwilligers de juiste ondersteuning en toerusting te bieden.  

 
 

 


