
 
 
 
Vacature ‘Projectdirecteur’ Stichting Jongerenrechtbanken-NL  
Zie: www.jongerenrechtbanken.nl 
 
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
Jongerenrechtbanken in Nederland. In 2014 startte de Stichting een pilot met 
Jongerenrechtbanken op vier Amsterdamse middelbare scholen. De pilot werd onlangs met 
succes afgerond. Vanaf schooljaar 2018/2019 is het aantal Jongerenrechtbanken uitgebreid 
naar tien Amsterdamse VO-scholen en zes scholen buiten Amsterdam.  
 
De belangstelling voor Jongerenrechtbanken blijkt zo groot, dat een versnelde 
professionalisering van de organisatie van de stichting nodig is om de Jongerenrechtbanken 
echt in de Nederlandse samenleving in te bedden, zowel institutioneel, als organisatorisch. 
Daarom zoeken wij naar projectdirecteur die dit proces in goede banen kan leiden. 
 
Verantwoordelijkheden 
 
Als projectdirecteur van de Stichting Jongerenrechtbanken Nederland werk je samen met 
een klein, gepassioneerd team van vooral op de scholen werkzame experts/begeleiders, en 
daarnaast met de schoolcoördinatoren, de schoolleiding en de ondersteuning van de 
deelnemende scholen, de politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en met het 
bestuur van de stichting.  
 
Samen met het team en het bestuur stel je de doelen vast, ontwikkel je de project- & 
programma-strategie, help je het team te groeien en te verbeteren, en werk je aan de 
uitbreiding en bestendiging van de Jongerenrechtbanken in ons land.  
Met jouw kennis van en ervaring met jongeren, onderwijs, justitie en ons rechtssysteem en 
dankzij je voor de door-ontwikkeling van het project relevante netwerk ben je het gezicht 
van de organisatie naar beleidsmakers, samenwerkingspartners en andere cruciale 
stakeholders (in onderwijs, justitie en jeugdzorg).  
 
Je bent een gepassioneerde leider, kunt goed functioneren binnen het publieke domein en 
gedijt in een jonge, uitdagende, nog niet uitgekristalliseerde werkomgeving waarbij de 
meeste experts extern werkzaam zijn. 
 
Je eerste opdracht is het onderzoeken en uitwerken van een borging van de Stichting voor 
de komende jaren, financieel en organisatorisch. 



Functievereisten 

• Academisch denk- en werkniveau; 

• Affiniteit met de doelstelling en activiteiten van de Stichting; 

• Ervaring met de ontwikkeling van langetermijnvisie en -beleid; 

• Aantoonbare ervaring in het opzetten en begeleiden van min of meer vergelijkbare 
projecten en programma’s; 

• Aantoonbare ervaring in het bouwen, begeleiden en managen van succesvolle teams; 

• Aantoonbare ervaring met de ontwikkeling van nieuwe business cases, acquisitie en 
fondsenwerving; 

• Ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van externe relaties, en het publieke 
gezicht van de organisatie; 

• Contact met de voor de ontwikkeling van het project relevante netwerken; 

• Ervaring met de werking en beïnvloeding van het openbaar bestuur, zowel op rijks- 
als decentraal niveau; 

• Ervaring met publiekscommunicatie en lobby; 

• Excellente schriftelijke, verbale en presentatie-vaardigheden.  
 
Wat wij te bieden hebben 
 
Stichting Jongerenrechtbanken Nederland biedt een pioniersfunctie in een bijzondere 
organisatie met korte lijnen, waarin het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en 
gestimuleerd.  
 
Het gaat daarbij om: 
- een aanstelling van in principe 2,5 à 3 dagen per week; 
- een periode van in principe twee jaar; 
- een honorering die in overeenstemming is met het gewicht van de functie; 
- salaris in overleg op basis van ervaring en kwalificaties  
- standplaats Amsterdam. 
 
 
Geïnteresseerden vragen wij uiterlijk zondag 15 december a.s. een sollicitatiebrief +/+ CV 
te sturen naar: eymert@jongerenrechtbanken.nl 
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