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DE ORGANISATIE                                    
 
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.  
  
Door middel van een multidisciplinaire aanpak op het gebied van pastoraat, jeugdhulpverlening, UWV 
en onderwijs is ons streven hulpverlening op maat te verzorgen. Het is voor ons belangrijk dat er wordt 
geluisterd naar de vragen, noden en behoeften van de jongeren zelf. Wij geloven dat de relatie tussen 
jongere en hulpverlener niet alleen uit praktische hulpverlening mag bestaan. Technische 
ondersteuning is belangrijk maar wordt enkel als ondersteunend ervaren als ze is ingebed in aandacht 
voor hulpverlening als een relationeel gegeven. Wij besteden daarom veel aandacht aan het 
pedagogische aspect van het jongerenwerk. Emotionele steun, persoonlijk contact en humor zijn zeer 
belangrijk in onze benadering naar de jongeren.  

Visie 
Het verbeteren van de sociaal maatschappelijke status van jongeren met een detentie achtergrond en 
risico jongeren in de leeftijd van 15 t/m 27 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communicatie
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Plannen & 
Organiseren

Stressbestendig
Resultaatgericht

Netwerken

Beïnvloedend 
vermogen 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
De PROSPECT Trainer begeleidt, ondersteund en oriënteert jongeren aan de hand van de drie pijlers 
motivatie, ondersteuning en participatie.  Je staat stevig in je schoenen en bent in staat gestructureerd 
les te geven. Jij weet als geen ander hoe je moet omgaan met leerlingen die extra zorg en aandacht 
nodig hebben en speel je in op individuele behoeften van de leerlingen. Daarnaast kan de PROSPECT 
Trainer goed om gaan met de belangen en verwachtingen van de jongeren en is in staat dit te vertalen 
in concrete doelstellingen. Tevens fungeert de PROSPECT Trainer als intermediair tussen de leefwereld 
van de jongeren en de eisen die de maatschappij aan hen stelt, treedt op als voorbeeld en motivator 
en legt actief contact met de jongeren. 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
 
Prospect 

§ Geeft les aan Prospects op individueel niveau en in groepsverband. 
§ Bereid lesprogramma’s, lesmaterialen, examens voor. 
§ Bepaald de onderwijsbehoeften van de Propects en past de aanpak daarop aan. 
§ Begeleid werkplekken, trainingen en stages. 
§ Evalueert en brengt verslag uit van de prestaties en het gedrag van Prospects.  
§ Het toetsen van de voortgang van het traject aan de hand van de gestelde doelen en zo nodig 

bijsturen. 
 
Organisatie 

§ Feedback vragen bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies. 
§ Bereidwilligheid trainingen en opleidingen te volgen die relevant zijn voor het werk. 
§ Instaat nieuwe informatie en ideeën op te nemen en effectief toe te passen. 

 
 

Kerncompetenties 
 


