
 

 

Stichting Young in Prison zoekt   
voor het programma Young in Prison Nederland (YiP NL) te Amsterdam een  

Coördinator Beleid & Communicatie  
 

Vind je het leuk om onze methodiek tegen het licht te houden en (academisch) duiding te geven? Ben jij 

in staat om onze aanpak goed onder woorden te brengen? En heb je goede communicatie vaardigheden 

om dit wereldkundig te maken? Dan ben jij onze ideale nieuwe coördinator beleid en communicatie.  

 

Taakomschrijving  

Young in Prison Nederland is de laatste jaren fors gegroeid. Voor ons nieuwe, tweejarige project 

‘Creativiteit Bevrijdt’ (2018-2020) zoeken wij daarom een nieuwe collega die onze externe communicatie 

gaat versterken en ons helpt ‘best practices’ onder woorden te brengen, te (doen) evalueren en te 

verspreiden. Het gaat om een functie van 1 jaar, 32 u/pw die aanvangt per 1 april 2018. Bij goed  

functioneren, kan de functie in ieder geval worden verlengd tot 31 december 2019. 

 

Over Stichting Young in Prison / YiP NL 

YiP is een internationale NGO die kinderen en jongeren tijdens en na detentie helpt om positief bij te 

dragen aan de samenleving. Dit doen wij door middel van creatieve en sportieve programma’s waarin 

gewerkt wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Wij werken vanuit de door YiP ontwikkelde 

COPOSO methodiek. Daarnaast organiseert YiP advocacy activiteiten voor en met jongeren in conflict met 

de wet. YiP is actief in Zuid-Afrika, Malawi, Kenia en Nederland. In het Nederland programma verzorgen 

ongeveer 20 creatieve en sportieve docenten circa 1200 uur workshops per jaar in vijf jeugdinstellingen. 

Circa 40 vrijwilligers begeleiden jongeren als mentor na vrijlating. In het YouthLab traint YiP jongeren 

binnen en buiten de instelling om medewerkers in de jeugdstrafrechtketen te coachen en te adviseren. 

Op ons kantoor werken acht vaste medewerkers, vijf van hen werken direct voor het Nederland 

programma.  

 

Werkzaamheden 
 

1. Je bent verantwoordelijk voor het helder en adequaat verwoorden van ‘best practices’ van het 

Nederland programma zowel in het Nederlands als het Engels, en het presenteren hiervan via 

rapporten, hand-outs (TOC’s), onze website, etc. Je zorgt ervoor dat deze best practices goed worden 

gedeeld met ons netwerk.  

2. Het inbedden van best practices in actuele wetenschappelijke pedagogische/criminologische 

inzichten. Je hoeft niet zelf een wetenschappelijk onderzoeker te zijn, maar kunt wel met 

onderzoekers samenwerken. Je begeleidt ook de externe evaluaties van YiP NL.  

3. Het proces begeleiden waarin we dit jaar een digitaal, webbased M&E systeem gaan bouwen voor 

onze COPOSO-methodiek. Je begeleidt het contact met de websitebouwer, etc.  

4. Je verzorgt de algemene communicatie uitingen van Stichting Young in Prison (zowelvoor het 

Nederland programma als de internationale organisatie), zoals het bijhouden en vullen van de 

website, schrijven van nieuwsbrieven, social media, etc. etc.  

5. Bijhouden van de contacten database van Young in Prison.  

 

Functie-eisen  
 

• Je hebt een relevante Hbo-opleiding of universitaire opleiding gevolgd. 

• Je bezit een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

• Je hebt ervaring met het helder en toegankelijk op schrift stellen van best-practices en kunt deze 

koppelen aan wetenschappelijke inzichten.  

   



 

• Je bent sociaal, kunt goed samenwerken met collega’s, ontwerpers, onderzoekers en website 

bouwers.   

• Ervaring met M&E en methodiek ontwikkeling is een pre.  

• Kennis van, ervaring met of werkervaring binnen de justitiële jeugdzorg is een pre 

• Je voelt je thuis in digitale, sociale media en kan al deze uitingen integraal aansturen en beheren 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het bruto maandsalaris bedraagt bij aanvang minimaal €2.300,- en maximaal € 2.490- bij een 32-urige 

werkweek.  

 

Uw sollicitatie gericht aan Jaap van der Spek, programmaleider Young in Prison Nederland, kunt u vóór 1 

maart 2018 sturen naar info@younginprison.nl o.v.v. ‘Coördinator Beleid en Communicatie’. Voor nadere 

informatie kunt u contact opnemen met Jaap van der Spek via jaap@younginprison.nl of telefonisch 020 

7371061. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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