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 exgedetineerde jongeren aan een vrijwillige 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 zoek naar een enthousiaste, ondernemende:
Coördinator Forsa!
Ben jij een netwerker met goede adviesvaardigheden? Houd je van organiseren en
coördineren? Ben je klantgericht en een bemiddelaar? Dan is werken in ons team iets voor
jou. Het gaat om een uitdagende en veelzijdige functie. Samen met onze vrijwillige maatjes
draag jij zorg dat onze doelgroep jongeren zowel in als na detentie de ondersteuning en
begeleiding krijgen die hen helpt om hun leven weer op de rails te krijgen.
Taken en werkzaamheden
 Het leiding geven aan een team van medewerkers en vrijwillige maatjes
(teamoverleg, casusoverleg).
 Het werven, selecteren en matchen van vrijwilligers (maatjes), stagiaires en/of
vrijwillige inzet vanuit het bedrijfsleven.
 Het opstellen en uitvoeren van een inwerkprogramma (inclusief de Forsa!
methodiek) voor nieuwe medewerkers en vrijwilligers in de organisatie.
 Het coördineren, ondersteunen en adviseren van de vrijwillige maatjes over het
werken met de doelgroep: (ex) gedetineerde jongeren van 17 tot 27 jaar.
 Onderdeel van het beleidsteam en uitdragen van beleid aan medewerkers.
 Het organiseren van trainingen, terugkomdagen en ‘heidagen’ voor de maatjes
(deskundigheidsbevordering).
 Toezicht op de registratie van de interventies in het digitale Forsa! rapportage en
registratie systeem.








Monitoren van het proces van hulpverlening en aanleveren van kwartaalcijfers en
rapportages en verwerken gegevens in jaarlijkse (financiële)verantwoording naar de
directie.
Inplannen van het werkrooster voor de maatjes (o.a. bezoeken detentie) en
onderhouden van contacten met medewerkers PI (Penitentiaire Instelling).
Het verwerken van declaraties en onkostenvergoedingen voor de maatjes.
Het houden van functioneringsgesprekken met de maatjes uit jouw team en het
monitoren van hun welbevinden en de voortgang van hun interventies.
Het geven van presentaties, posten van berichten op o.a. social media en bijdragen
aan de bekendheid van Forsa! in het werkveld.

Wij vragen:













Kennis op het terrein van hulpverlening, begeleiding en ondersteunen van maatjes.
Iemand die ons gevraagd en ongevraagd advies geeft om de kwaliteit van het werk te
verbeteren.
Een initiatiefrijk en resultaatgerichte organisator die sterk is in het maken van
verbindingen.
Sterke communicatieve vaardigheden, pro actief en ondernemend
Ervaring met organisatorische, beleidsmatige en coördinerende taken.
Iemand die doelgroepgericht is en in staat om met diverse mensen om te gaan.
Iemand die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren.
Ervaring met digitale media en bekend met de online mogelijkheden om vrijwilligers
te werven.
Ervaring in een soortgelijke functie bij een maatschappelijke organisatie is een pre.
Flexibele beschikbaarheid (o.a. voor promotieactiviteiten op evenementen en
festivals in het weekend).
Hbo-diploma vereist.
In het bezit van een auto is gewenst.

Wat biedt Bureau MHR?
Wij bieden een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief in een klein team. De
beloning is marktconform binnen de sector en sluit aan bij leeftijd en werkervaring. Het
betreft een contract voor zeven maanden voor 24 uur per week. Het salaris is conform
zakelijke dienstverlening, sector 45.Tevens bieden wij een eindejaarsuitkering van 8%. Bij
goed functioneren behoort verlenging tot de mogelijkheden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan uiterlijk 15 april een mail met je motivatie en CV naar k.daoudi@bureaumhr.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je bellen of mailen met Karima Daoudi, directeur, tel:
0628847014.

