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WOORD VAN DE INITIATIEFNEMER 
 
Aangenaam, mijn naam is Vallery Linger, gepassioneerd jongerenwerker en initiatiefnemer 

van Stichting Jozef. Als jong meisje uit een migrantengezin heb ik het niet altijd even 

makkelijk gehad. Dankzij de juiste ondersteuning van mijn omgeving heb ik een gedegen 

opleiding kunnen volgen en zo mijn kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Het 

besef dat dit niet vanzelfsprekend is heeft mij doen besluiten om mij volledig in te zetten 

voor kansarme en risicojongeren. Tijdens deze reis ben ik verschillende jongeren tegen 

gekomen met ieder een eigen verhaal. Mijn hart ging in het bijzonder uit naar 

maatschappelijk kwetsbare jongeren die tussen wal en schip vallen. Organisaties slagen er 

niet helemaal in deze jongeren te bereiken en vice versa. De jongeren ervaren veel 

draaglast maar hebben tegelijkertijd weinig draagkracht om hier iets aan te doen. Vanuit dit 

gedachtegoed is stichting Jozef opgericht. 

 

Stichting Jozef wil maatschappelijk kwetsbare jongeren motiveren, stimuleren en 

begeleiden om hun persoonlijke doelen te bereiken. Dit doen wij door een aanbod van 

specifieke trajecten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke 

ontwikkeling. Het is mijn wens dat Stichting Jozef de jongere weet te inspireren, het beste 

van zijn of haar mogelijkheden, kwaliteiten en talenten naar boven te halen.  
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INLEIDING 
 
Stichting Jozef is ontstaan vanuit de passie om maatschappelijk kwetsbare jongeren1 te 

ondersteunen. De term maatschappelijke kwetsbaarheid werd ontwikkeld binnen de 

criminologie en beschrijft hoe een opeenstapeling van teleurstellingen door de 

maatschappelijke instellingen het risico vergroot op criminaliteit en toenemende 

marginalisering. Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon of groep die in zijn contacten met 

maatschappelijke instellingen (school, de arbeidsmarkt, justitie etc.) herhalend met de 

negatieve aspecten wordt geconfronteerd en minder profiteert van het positieve aanbod. 

Toegepast op de jongeren betekend dit dat een ex-gedetineerde keer op keer negatieve 

opmerkingen krijgt of afgewezen wordt vanwege zijn of haar verleden en daardoor minder 

profiteert van het positieve aanbod van school, namelijk kennis en vaardigheden opdoen. 

Hierdoor staan zij aanzienlijk zwakker ten aanzien van andere maatschappelijke instellingen 

zoals de arbeidsmarkt, justitie, etc.    

 

Maatschappelijke kwetsbaarheid is een cumulatief proces. Eens gekwetst door de ene 

instelling is men kwetsbaarder voor de volgende. Afwijzing of teleurstelling op school maakt 

mensen kwetsbaarder voor de arbeidsmarkt maar bijvoorbeeld ook voor justitie. Een slecht 

aflopende confrontatie met één van de maatschappelijke instellingen vergroot het risico op 

ongunstige contacten met overige instellingen.  Daarnaast ent de kwetsbaarheid zich op 

culturele kenmerken, het opvoedmodel van het gezin, waarden oriëntatie, etc. Deze 

aspecten blijken uit onderzoek veel belangrijker te zijn dan de sociaaleconomische status 

(opleidingsniveau, beroep, enz.)  Tenslotte staat in het maatschappelijke 

kwetsbaarheidsproces de sociale cohesie centraal. Het niet tot stand komen van een 

binding tussen een individu en de samenleving heeft vaak te maken met de niet aanvarende 

houding van de maatschappelijke instellingen ten aanzien van de cultuur van de jongere en 

zijn milieu.   

 

“Slechte jongeren bestaan niet! Zij maken enkel verkeerde keuzes”-   
        Mark Zeldenrust, Wijkpastoor Almere Poort  
 

Maatschappelijk kwetsbare jongeren worden sterk geconfronteerd met controle, 

discriminatie en sancties zonder dat daar een redelijk maatschappelijk aanbod tegenover 

staat. Ze genieten in het contact met de samenleving relatief weinig van de positieve  

aspecten van informatie, vorming en hulpverlening. Integendeel riskeren zij, telkens weer, in 

het contact vooral geconfronteerd te worden met de negatieve aspecten van de 

maatschappelijke instellingen.  

                                                
1 Risico en/of hangjongeren, schoolverlaters, (ex)gedetineerden en Wajong jongeren.  
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Zij genieten weinig van het schoolsysteem maar ervaren dat zij onbekwaam en 
ongedisciplineerd bevonden worden. Zij komen het meest in aanraking met politie en 
gerecht maar krijgen de minst kwalitatieve rechtsbijstand. Voortdurend riskeren zij 
afgewezen te worden door maatschappelijke instellingen maar hebben evenmin het nodige 
maatschappelijke gezag; nog beschikken zij over de nodige middelen om zich te weren 
tegen ongunstige stereotypen en stigma’s die over hen bestaan.  
 

Stichting Jozef wil fungeren als intermediair tussen de leefwereld van de jongeren en de 

eisen die de maatschappij aan hen stelt. Dit doen wij door een aanbod van specifieke 

trajecten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en sociale cohesie. Wij willen deze 

doelgroep motiveren ondanks de negatieve ervaringen opnieuw te dromen! 
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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  

 

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 ervaren in het werkveld dat maatschappelijk kwetsbare jongeren 

weinig familiare en sociale binding hebben en daardoor vaak minder ondersteunende 

netwerken. 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 35 jaar, woonachtig in de regio 

Noord-Holland en Flevoland. 

 

  



 

6 
 

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 Mbo-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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ONZE DOELGROEP 
 

De stichting ondersteunt jongeren met een detentie achtergrond en risicojongeren in de 

leeftijd van 15 t/m 27 jaar, woonachtig in de regio Noord-Holland en Flevoland. Een groot 

deel van onze jongeren komt uit een Surinaams of Antilliaans migrantengezin. Het is 

vanwege de cultuur- en taalbarrière voor maatschappelijke instellingen vaak lastig deze 

jongeren te bereiken en vice versa. 

 

“Maatschappelijk kwetsbaar is de persoon of groep die in zijn contacten met 

maatschappelijke instellingen (school, de arbeidsmarkt, justitie etc.) herhalend met 

negatieve aspecten wordt geconfronteerd en minder profiteert van het positieve aanbod.”2 

 

Nicole Vettenburg, vermaard criminologe, formuleerde 

deze theorie van maatschappelijke kwetsbaarheid op 

basis van onderzoek naar risico jongeren. In het 

onderzoek ontdekt Vettenburg een enorme kloof tussen 

de normen die dominant zijn in de maatschappelijke 

instellingen en de leefwereld van de jongeren. Concreet 

toegepast op jongeren met een detentie achtergrond 

betekend dit dat deze keer op keer negatieve 

opmerkingen krijgt of afgewezen wordt vanwege zijn of 

haar verleden en daardoor minder profiteert van het 

positieve aanbod van school, namelijk kennis en 

vaardigheden opdoen. Hierdoor staat deze aanzienlijk zwakker ten aanzien van andere 

maatschappelijke instellingen zoals de arbeidsmarkt, justitie, etc. Als de jongere ook nog 

behoort tot een etnisch-culturele minderheid, loopt hij/zij nog een bijkomend risico op 

achterstelling en discriminatie. 

 

“Slechte jongeren bestaan niet! Zij maken enkel verkeerde keuzes”- 
Mark Zeldenrust, Wijkpastoor Almere Poort 

 

 

  

                                                
2 Zie het onderzoek van: Vettenburg, Walgrave en van Kerckvoorde; jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke 

kwetsbaarheid. 

Als oudste zoon uit een 
eenoudergezin heeft Joe (26) vaak 
de financiële verantwoordelijkheid 
voor zijn moeder en broertje moeten 
dragen. Snel geld verdienen, dat was 
zijn doel. Uiteraard ging dat een keer 
mis en heeft hij 3 jaar in detentie 
gezeten. Nu wil hij opnieuw 
beginnen door andere jongeren 
bewust te maken van de gevolgen 
van criminaliteit en detentie.  
Joe wil straathoekwerker worden 
maar zijn VOG staat dat enorm in de 
weg… 



 

8 
 

Ondanks dat de maatschappelijke dienstverlening voor mainstream groepen ondersteuning 

biedt en kansen creëert, riskeert een grote groep migrantenjongeren geconfronteerd te 

worden met controle, discriminatie en sancties zonder dat daar een redelijk maatschappelijk 

aanbod tegenover staat. Ze genieten in het contact met de samenleving relatief weinig van 

de positieve aspecten van informatie, vorming en hulpverlening. Integendeel riskeren zij, 

telkens weer, in het contact vooral geconfronteerd te worden met de negatieve aspecten 

van de maatschappelijke instellingen.  

 

Zij genieten weinig van het schoolsysteem maar ervaren 

dat zij onbekwaam en ongedisciplineerd bevonden 

worden. Zij komen het meest in aanraking met politie en 

gerecht maar krijgen de minst kwalitatieve rechtsbijstand.  

Voortdurend riskeren zij afgewezen te worden door 

maatschappelijke instellingen maar hebben evenmin het 

nodige maatschappelijke gezag; noch beschikken zij over 

de nodige middelen om zich te weren tegen ongunstige 

stereotypen en stigma’s die over hen bestaan.3 

 

Kenmerken van de doelgroep 
De kenmerken van de doelgroep zijn in vier thema’s onder te verdelen. De doelgroep4 

bevindt zich in een levensfase waarin cruciale keuzes gemaakt moeten worden die bepalend 

zijn voor hun toekomst. Als deze periode van jongvolwassenheid ook nog getekend is door 

opeenhoping van negatieve ervaringen is het risico om tussen wal en schip terecht te 

komen heel reëel.  

Gezinssituatie  
Jongeren die opgroeien in een kwetsbaar gezin, kunnen en/of willen niet meer terugvallen 

op de thuisbasis door bijvoorbeeld relationele problemen in het gezin. De jongeren komen 

uit stressvolle situaties zoals frequent verhuizen, migratiegeschiedenis, ontwrichte 

familierelaties, slechte huisvesting en inadequate scholen. Bovendien komt een groot deel 

van de maatschappelijk kwetsbare jongeren uit eenoudergezinnen. Deze gezinnen worden 

vaker geconfronteerd met werkonzekerheid en financiële druk. In Flevoland lopen 1 op de 7 

kinderen het risico op armoede, als gevolg daarvan heeft de leeftijdscategorie van 15-24 

jaar een hoger armoederisico. Sociale uitsluiting is een realiteit voor de jongeren.  

  

                                                
3 Dit blijkt uit het onderzoek van Haupsie, Vettenburg en Roose; kenmerken en hulp- en dienstverleningsbehoeften van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren. 
4 Afgeleid van het onderzoek van Haupsie; kenmerken en hulpdienstverleningsbehoeften van maatschappelijk kwetsbare jongeren. 

Ryan (25) benoemt zijn jeugd als 
rampzalig. Het was een periode met 
veel verbale en/of fysieke agressie en 
mishandeling. Hierdoor kwam hij als 
tiener in een neerwaartse spiraal terecht 
van conflicten met jeugdzorg, politie en 
justitie en detentie. Inmiddels heeft 
Ryan een eigen kamer onder 
begeleiding van een zorgbureau. Hij wil 
dolgraag alsnog zijn diploma halen maar 
heeft slechte ervaringen met school….. 
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Onderwijs  
In de samenleving is onderwijs naast het gezin fundamenteel voor de sociale ontwikkeling 

van een persoon. De jongeren hebben ook het grootst deel van hun leven op school 

gezeten. Maatschappelijk kwetsbare jongeren kennen dikwijls een moeilijke 

onderwijsloopbaan en zijn extra kwetsbaar op school. Hun schoolcarrière wordt vaak 

gekenmerkt door afnemende betrokkenheid, schoolmoeheid, spijbelen en lage 

schoolprestaties. Vaak hebben deze jongeren weinig tot geen sociale binding met de 

school of de leerkracht, waardoor ze door het cumulatieve proces kwetsbaarder tegenover 

andere maatschappelijke instellingen zoals justitie, arbeidsmarkt of huisvesting.  

 

Werksituatie  
Een groot deel van de maatschappelijke kwetsbare jongeren volgen geen opleiding en 

hebben ook geen baan. Vooral de gemeentes Amsterdam, Almere en Lelystad zitten ver 

boven het gemiddelde wat betreft werkeloosheid. Indien de jongeren werk hebben is dit 

vaak niet stabiel en blijvend. De jongeren zijn vooral laag- en middengeschoold en/of in het 

verleden in contact gekomen met justitie, wat hun kans op geen of slechte labiele 

tewerkstelling nog eens verhoogd.  
 

Woonomgeving  
De doelgroep heeft effectief vaak moeilijkheden met huisvesting. De reden voor deze 

situaties is veelal dat ze uit huis zijn gezet of zelf zijn weggelopen. Wanneer deze jongeren 

hun eigen huis bezitten of huren, ontstaan er vaak afbetalingsproblemen. De buurten waarin 

de jongeren opgroeien zijn evenzeer aantrekkelijk. Ze wonen vaak in wijken waarin de 

problematiek van maatschappelijke achterstelling het sterkst aanwezig is.  
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Doelstellingen 
Stichting Jozef streeft zes doelstellingen na: 

 

1. Het creëren van nieuwe kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren op het 

gebied van onderwijs en werkgelegenheid.  

2. Ondersteuning bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van 

persoonlijke ontwikkelen en/of sociaalpsychologisch herstel.  

3. Een positieve invloed uitoefenen op het terugdringen van recidieven in de leeftijd van 

15-35 jaar d.m.v. trajectbegeleiding.  

4. Bewustzijn creëren bij scholieren omtrent criminaliteit en detentie.  

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

maatschappelijke projecten voor andere kwetsbare doelgroepen.  

6. Het motiveren en ondersteunen in de zoektocht naar een eigen levensbeschouwing. 

 

Strategie 
Stichting Jozef wil de doelstellingen bereiken aan de hand van drie kernactiviteiten, te 

weten: inloop, coaching en maatschappelijke participatie. 

Inloop 
Het doel van de inloop is kwetsbare jongeren de mogelijkheid bieden om op een 

laagdrempelige manier met lotgenoten, vrijwilligers en professionals in contact te komen. 

Het inloophuis traject is een plaats waar de jongeren wekelijks kunnen binnenlopen voor 

een goed gesprek, ontmoeting met lotgenoten of deelnemen aan de activiteiten van het 

inloophuis. Voorbeelden van activiteiten zijn: huiskamersessies, sportactiviteiten, koken en 

creatieve therapie. 

Prospect (coaching) 

Prospect is een coachingstraject. In dit coachingstraject volgen tien tot dertig jongeren, 

over een periode van drie jaar, een opleiding naar keuze onder intensieve begeleiding van 

stichting Jozef. Omdat de jongeren vaak slechte ervaringen hebben met reguliere 

onderwijsinstellingen volgen zij afstandsonderwijs gefaciliteerd door onderwijsinstituut NHA 

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 partnerorganisaties5. 

 

                                                
5 Zie blz. 16 ‘Relaties met externe partijen’ 
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Good2BeMe (coaching) 
Good2BeMe is een sociale vaardigheidstraining waar 10-30 jongeren per jaar aan mee 
kunnen doen.  Het project is erop gericht vaardigheden die nodig zijn in sociale interacties 
te verbeteren en beter om te leren gaan met anderen. Tijdens de twee wekelijkse 
bijeenkomst worden de deelnemers aan de hand van verschillende onderwerpen gebaseerd 
op de thema’s uitgedaagd om te reflecteren en relativeren betreft hun denkpatronen. 
Hierbij is gekozen voor verschillende didactische vormen zoals instructie-,interactie-, 
opdracht-, samenwerkings- en spelvormen. Daarnaast worden de deelnemers door middel 
van individuele begeleiding uitgedaagd hun persoonlijke competenties te ontwikkelen 
en/of versterken. 
 

Maatschappelijke participatie 
De derde kernactiviteit betreft participatie in maatschappelijke projecten. Stichting Jozef wil 

de Prospect’s motiveren actief deel te nemen aan de samenleving. Wij hopen hierdoor 

jongeren te inspireren en hen maatschappelijk betrokken te laten geraken bij andere sociaal 

kwetsbare groepen in de samenleving. Activiteiten zijn bijvoorbeeld: het organiseren van 

een buurtevenement, een “overleef de winterproject” voor daklozen, het runnen van een 

jongerencentrum of het verzorgen van een lunch voor eenzame ouderen. Op deze manier 

krijgen Prospect’s de kans te ontdekken waar hun kwaliteiten en talenten liggen terwijl zij 

wat teruggeven aan sociaal zwakken en minder bedeelden in de maatschappij.  

 

Beoogde impact van de kernactiviteiten  
Stichting Jozef verwacht dat de kernactiviteiten een enorme impact hebben op de 

domeinen waar de doelgroep het kwetsbaarst is. Deze impact wordt gezien als de beoogde 

resultaten van stichting Jozef. 

Persoonlijke ontwikkeling  
De leefwereld gerichte methodiek, die stichting jozef hanteert, stelt ons in staat 10 jongeren 

per week, gerichte hulpverlening bieden. Op die manier kunnen wij met de jongeren aan 

een positief sociaal netwerk bouwen en de draagkracht van de jongeren vergroten.  

Onderwijs en werk 
Het leerwerktraject biedt in het eerste jaar 10 jongeren de mogelijkheid een diploma te 

halen naar keuze. Dat wil zeggen dat wij in het eerste jaar voor 10 jongeren de vicieuze 

cirkel van sociaaleconomische kwetsbaarheid kunnen verbreken.  

Wonen  
De stichting werkt samen met diverse instanties om in het eerste jaar 10 jongeren van 

onderdak te voorzien. Daarnaast krijgen ze hulp van onze trajectbegeleiders in de transitie 

van begeleid wonen naar zelfredzaamheid.  
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ORGANISATIE  
 

Algemene Informatie 
 
Stichting Jozef is opgericht op 23 december 2016 en is geregistreerd in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel met KvK-nummer 67546560  
 
De stichting is statutair gevestigd te Almere 
Het adres van de stichting is: Gipskruidweg 4, 1313 CT  Almere.  
De stichting is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-53152182 
Het e-mailadres van de stichting is: contact@stichtingjozef.nl                                                         
De website van de stichting is: www.stichtingjozef.nl 
 
Stichting Jozef heeft een bankrekening bij de Rabobank. 
 Het IBAN is: NL65 RABO 0317 2563 00  
 
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer), dat 
uitsluitend is uitgegeven ten behoeve van gebruik door de Belastingdienst, is 857068076  
 
De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van het Handelsregister voor de stichting is: 
94997, Overige belangenbehartiging. 
 
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI). De beschikking geldt voor onbepaalde tijd en kent als ingangsdatum 23 december 
2016.  
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Het Team 
Ons kernteam bestaat uit een groep van 10 enthousiaste professionals die zich allen vanuit 

hun professie inzetten voor individuen aan de rand van de samenleving. Naast de 

kerngroep hebben wij nog een flexpool van vrijwilligers die de stichting ondersteunen waar 

nodig. Het grootste deel van de vrijwilligers zijn zelf afkomstig uit een 

migrantengemeenschap of hebben vanuit hun professie specifieke binding met de 

doelgroep. Met expertise op het gebied van jongerenwerk, coaching, maatschappelijk 

werk, onderwijs en projectmanagement beogen wij afdoende draagvlak te creëren om de 

consistentie van de activiteiten van stichting jozef te waarborgen. Bij stichting Jozef staat de 

passie voor mensen centraal. Dienstbaarheid en medeleven zijn daarom belangrijke 

kernwaarden voor Jozef. Wij zijn een organisatie die zich voor 100 procent inzet om nieuwe 

kansen voor de jongeren te creëren. 

 

Organogram 
 

In figuur 1 is het organogram van de stichting uitgewerkt. Onder figuur 1 wordt de 

taakverdeling beschreven.  

 
Figuur 1 Organogram Stichting Jozef 
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Coaches
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Raad van toezicht 
De raad van toezicht keurt de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) en het 

jaarverslag. Daarnaast beoordeelt de raad van toezicht het managementteam en de 

coördinator van de coaches kritisch. Ook heeft de raad van toezicht een stimulerende en 

adviserende functie jegens de directeur en het managementteam. 

 

Leden van de raad van toezicht 
Ray Maduro 
Voorzitter  
Jeffrey Straal 
Vice-voorzitter 
Mildred Strijdhaftig 
P&O 

Carmelita Sordam 
Financieel beheerder 

Marnix van der Sijs 
Diaconaal werk 

 

Directie & Secretariaat 
De directeur is verantwoordelijk voor alle processen omtrent beleid, strategie, financiën, 

communicatie en PR van stichting Jozef. Het secretariaat ondersteund de directeur op het 

gebied van communicatie, fondsenwerving e.a. werkzaamheden. 

 

Vallery Linger 

Directeur/bestuurder 

Chantal Menso 

Secretaresse  

Emma Asare 

Financieel medewerker 

Rianne Eegdeman  

Beleidsmedewerker 
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Trainers & Coaches 
De coördinator van de coaches is verantwoordelijk voor de aansturing van de coaches en de 

vrijwilligers. De coaches zijn verantwoordelijk voor het coachingstraject Prospect, 

organiseren van maatschappelijke projecten en alle overige activiteiten.  

 

Leden van het team coaches 

Juanito Bruynder  

Coach / Prospect Trainer 

Fatima Chekouri 

Coach / Prospect Trainer 

Emma Asare 

Coach 

George Kanis 

Coach 

Melissa Sniphout 

Coach 

 

Vrijwilligers 
Wij hebben een groep van 15 kernvrijwilligers die zich gedurende de projecten inzetten 

voor de jongeren als coach of Prospecttrainer Naast de kerngroep hebben wij nog een 

flexpool van vrijwilligers die de stichting ondersteunen waar nodig.   

 

De stichting onderscheid 3 type vrijwilligers6: 

Contactpersoon onderwijs/ coaching/ maatschappelijke projecten. 
Om het vrijwilligerswerk in de uitvoering goed vorm te geven zijn er op de kernactiviteiten 
een aantal contactpersonen aangesteld. De kernactiviteiten zijn onderwijs, coaching en 
maatschappelijke projecten. Een keer per kwartaal vindt er een individueel gesprek plaats 
met de vrijwilligerscoördinator. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.  

Vrijwilliger (regulier) 
Een reguliere vrijwilliger is hij/zij die zich bij de stichting heeft aangemeld voor 
vrijwilligerswerk en waarmee, na een kennismakingsgesprek afspraken zijn gemaakt en die 
indien van toepassing worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst7). 

Doelgerichte vrijwilligers  
Dit zijn personen die met een specifiek doel vrijwilligerswerk verrichten. Ze gebruiken het 
vrijwilligerswerk om competenties te verwerven. Men moet hierbij denken aan 
maatschappelijke stages of re-integratie trajecten.   

                                                
6 Zie vrijwilligersbeleid 
7 Zie Vrijwilligersovereenkomst 
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RELATIE MET EXTERNE PARTIJEN 
 

Om de activiteiten tot een succes te maken is het van belang om een positief netwerk van 

professionals rondom de jongeren op te bouwen. Integraal werken is voor ons een must! 

Wij zijn daarom met onderstaande partijen een samenwerkingsverband aangegaan om onze 

doelgroep zo volledig en concreet mogelijk te kunnen ondersteunen. 

 

 
Organisaties                           Betrokkenheid 

EBG Nederland Ondersteuning van stichting Jozef in het faciliteren van vrijwilligers op 

projectbasis. 

 

Diaconale stichting  

De Sluis 

Het doorverwijzen van ex-jeugdgedetineerden vanuit PI Zaanstad. 

Ondersteuning bieden bij het begeleiden van ex-gedetineerden en 

familieleden. 

 

Het Poorthuis  

Stichting Josia 

 

Het faciliteren van een locatie voor PROSPECT en Good2BeMe.  

 

NTI en LOI Het faciliteren van gecertificeerde onderwijsprogramma’s voor de 

jongeren tegen een gereduceerd tarief. Ondersteuning van 

onderwijsprogramma door professionals. 

 

Budget café Prospect’s ondersteunen op het gebied van budgettering en 

schuldhulpverlening. 
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HUIDIGE STATUS 
 
Stichting Jozef is opgericht op 23 december 2016 en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel, waarvan opgemaakt zijn de statuten, waarbij mevrouw Linger zelf als bestuur 
met een voorzitter en secretaris staat ingeschreven.  
 
1. Vanaf 1 august 2018 is Mevr. Linger, de nieuwe directeur van stichting Jozef.  

Deze wijziging beoogd een beter draagvlak te creëren. 
 
2. Het beleidsplan is geschreven als leidraad voor het verwezenlijken van plannen, alsmede 

een projectplan Prospect en Good2BeMe. 
 
3. De begroting van 2019 en meerjarenbegroting zijn goedgekeurd door de Raad van 

Toezicht.  
 

4. De fondsenwerving is vanaf 2018 voor 75% uitbesteed aan Prestación. De overige 25% 
bestaat uit fondsen die zich voor een periode van 1-5 jaar hebben verbonden aan de 
projecten. De stichting zal ter aanvulling meer gaan richten op structurele 
subsidiemogelijkheden vanuit de overheid. 

 
5. Er is voor 2019 een communicatieplan geschreven met als doel de primaire doelgroep 

beter te bereiken. Als deel van de communicatiestrategie is de website vernieuwd. 
Daarnaast zal er meer gebruik worden gemaakt van social media zoals facebook, 
instagram en twitter. 

 
6. Momenteel zijn er 5 personen in dienst van stichting Jozef. Dit team bestaat uit een 

directeur, een financieel medewerker, twee docenten (Prospect Trainers) en een coach. 
Om de professionaliteit van de werkzaamheden te waarborgen wordt vanuit dit team 
een groep van 10 kernvrijwilligers aangestuurd. Daarnaast bevat de stichting een 
flexpool van vrijwilligers die zich inzetten waar nodig. 

 
 
7. Stichting Jozef huurt werkruimte voor de coaching trajecten bij Stichting Josia op het 

Merlijnplantsoen 17 in Almere. Dit vanwege het ontbreken van een eigen locatie.          
De beschikbaarheid hiervoor is vier dagen. Streven is een eigen locatie te vinden, 
waardoor de projecten binnen Prospect uitgebreid kunnen worden. Uiteraard zijn we 
voor nu zeer tevreden met dit samenwerkingsverband. 
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FINANCIËN  
 
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 accountancy services. 
 
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. 
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BEGROTING 
  

Periode  Periode Periode 
 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 
 

   

Baten: € € € 

Baten uit eigen fondsenwerving 160.000 160.000 160.000 

Baten uit gezamenlijke acties 1000 33.500 40.000 

Baten uit acties van derden 2.000 5.000 5.000 

Subsidies van overheden 15.000 20.000 25.000 

Som der baten  178000 218.500 230.000 
 

      

Lasten: € € € 

Opleiding en cursussen 20.000 25.000 25.250 

Prospect 68380 71.483 74.219 

Ontvangst en Studieruimte 25.790 26.048 26.308 

Bezinning en spijskosten 3.000 3.030 3.060 

Projectkosten Handel en Wandel 4.290 5.300 6.247 

Projectkosten Vast 4.290 5.300 6.247 

Projectkosten Prospects in Actie 3.790 4.350 5.344 

Projectkosten Inloop 3.790 4.350 5.344 

Projectkosten Geloof je het zelf 2.395 2.555 3.007 

Projectmateriaal divers 2.500 2.500 2.525 

Reiskosten coaches 3.000 3.030 3.060 

Kosten Budgetcafé 1.980 1.000 1.010 

Begeleiding Projecten 1.395 2.832 2.874 

Good2BeMe 18.370 20.000 22.150 

Totaal begroot voor doelstellingen 162.970 176.778 186.646 
 

      

Werving baten 1000 29.500 31.010 
 

      

Kosten beheer en administratie 7.120 7.222 7.294 
 

      

Onvoorzien 6000 5.000 5.050 
 

      

Som der lasten  177090 218.500 230.000 
 

      

RESULTAATBESTEMMING 910 0 0 

 


