
 
 

 

 

Jong Perspectief zoekt een bestuurslid 
 

 
 

Jong Perspectief: 
Jong Perspectief is het maatjes- en mentorproject dat zich inzet voor jongeren die een 
periode in hun leven doormaken waarbij ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

 
Het maatjesproject is voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 24 jaar die om diverse 
redenen wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Het doel is om jongeren beter te laten 
functioneren in het dagelijkse bestaan en om hun zelfredzaamheid te vergroten. 
Jong Perspectief doet dit door hen één op één te koppelen aan een volwassen vrijwilliger. 
Samen trekken zij gedurende een jaar met elkaar op en ondernemen ze op basis van 
gezamenlijke interesses leuke activiteiten. Daarbij staan ontspanning en persoonlijke 
aandacht centraal. 
Het mentorproject is voor leerlingen uit groep 8 die overstappen naar het voortgezet 
onderwijs. Zij worden aan een vrijwillige mentor gekoppeld die wekelijks bij de leerling thuis 
komt en werkt aan planning, structuur, huiswerk en studievaardigheden. De brugklasser 
krijgt positieve aandacht en leert niet alleen praktische dingen zoals met een agenda 
werken, maar ook om sociaal sterker te staan. Het mentorproject zorgt zo voor minder 
schooluitval en een succesvolle overgang naar de middelbare school. 

 

De projecten kenmerken zich door een preventief karakter en onderscheiden zich van de 
reguliere hulpverlening doordat het accent niet ligt op problemen en hulpverlening, maar op 
kansen en mogelijkheden door het bieden van ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden 
van de jongere. De vrijwilliger neemt een plaats in in het sociale leven van de jongere en is 
dus zeer betrokken bij de leefwereld van de jongere. Het maatjes- en mentorproject is actief 
in de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. 

 
Een enthousiast team, bestaande uit 6 parttime betaalde krachten (3,4 fte), geeft uitvoering 
aan de projecten en coördineert de inzet van de vrijwilligers. De projectleider is de 
verbindende schakel met het bestuur. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen die deels een politieke en deels een 
inhoudelijke en/of commerciële achtergrond hebben. Vanwege het vertrek van een huidig 
bestuurslid zijn wij op zoek naar een algemeen bestuurslid. Het betreft een onbezoldigde 
functie. 



Persoonsprofiel algemeen bestuurslid 
Je leidt en inspireert de stichting en haar medewerkers samen met de andere bestuursleden 
Je hebt visie m.b.t. het toekomstperspectief van de stichting en kan daaraan richting geven. 
Je vertaalt maatschappelijke signalen in ons werkgebied, die relevant zijn voor onze 
doelgroepen, naar beleid. Je bestuurt op afstand maar wel met betrokkenheid. 
Je woont bestuursvergaderingen bij (ongeveer 7x per jaar) en denkt mee over de 
inhoudelijke ontwikkeling van de stichting. Je kunt hierin adviseren en belangrijke lijnen 
uitzetten. Je bent een enthousiaste persoonlijkheid en hebt bij voorkeur praktische ervaring 
met jeugd en vrijwilligerswerk. Je bent een teamplayer die in samenwerking met de andere 
bestuursleden een eigen steentje wil bijdragen. Initiatief nemen en ontwikkelingen in gang 
zetten, zijn daarbij zeer welkom. 
Maatjesprojecten brengen verschillende leefwerelden met zich mee. Bij Jong Perspectief 
staat diversiteit daarmee centraal. Kandidaten met een multiculturele achtergrond worden 
uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. 

 
 

Specifieke eigenschappen m.b.t. invulling van taken 
- Heeft verantwoordelijkheidsgevoel 
- Beschikt over communicatieve en representatieve vaardigheden 

- Heeft affiniteit met jeugd, onderwijs en vrijwilligerswerk 
- Beschikt over een goed netwerk 
- Heeft binding met het werkgebied van de stichting of is er woonachtig 

- Is een teamplayer 

 
Wil je ook een steentje bijdragen aan een beter perspectief voor jongeren en ligt juist jouw 
kracht op het gebied van besturen, netwerken en organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij zien jouw reactie en CV graag tegemoet. 
Deze kun je sturen naar info@jongperspectief.nl t.a.v. Joyce de Haan. 

 

Wil je meer informatie over Jong Perspectief en/of over het huidige bestuur? Kijk dan op 
www.jongperspectief.nl of bel 079-7502233. 
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