De Stichting 2live Den Bosch is op zoek naar een secretaris van bestuur.
In augustus 2010 werd ’s-Hertogenbosch een
wooninitiatief rijker: Kamers met Kansen 2live.Daar
worden 20 jongeren ondersteund in wonen, werken,
leren, vrije tijdsbesteding en andere vaardigheden die
nodig zijn om aansluiting met de samenleving te
(her)vinden en te behouden. Het gaat om jongeren
tussen de 17 en 25 jaar waarvan verwacht wordt dat zij
uiterlijk na 2 jaar tijd ‘op eigen benen staan’. 2live biedt
ook ambulante begeleiding aan deze jongeren. M.i.v. 1
januari 2018 is 2Live op verzoek van de gemeente
Heusden een locatie voor 4 jongeren in Vlijmen gestart.
’s-Hertogenbosch en Heusden willen aantrekkelijke gemeentes zijn waar jongeren graag wonen,
leren en werken. Niet alleen voor jongeren die in staat zijn dit zelf te regelen, maar ook voor
jongeren die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Lokaal wordt aan deze groep vanuit
diverse organisaties expliciet aandacht geschonken. Door samenwerking van een aantal partijen
werd het Kamers met Kansenproject 2live ontwikkeld. In augustus 2011 werd het project zelfstandig
en is de Stichting 2live Den Bosch opgericht. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier personen.
Bij 2live werken nu drie persoonlijk begeleiders, een huismeester vanuit social return en een
manager. Daarnaast biedt 2live stageplekken aan HBO-studenten en worden ex-bewoners ingezet als
maatje voor jongeren met geen of een beperkt netwerk.
Functie-eisen secretaris
Specifieke kwaliteiten:
- (kennis van en belangstelling voor juridische vraagstukken intern en in samenwerking met
derden)
- kennis van en belangstelling voor actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg c.q. jong
volwassenen
- kennis van en belangstelling voor marketing en communicatie
- in staat om als sparringpartner te fungeren van de manager bij relevante vraagstukken
Geboden wordt
- een vernieuwende en inspirerende organisatie waar jongeren een stap kunnen maken in hun
ontwikkeling
- een uitdagende functie door de samenwerking met veel verschillende organisaties, waardoor
een creatieve geest volop de ruimte krijgt
- een zelfstandige functie in een nieuw bestuur, waarin het bestuurslid zich optimaal kan
ontplooien
- een niet-betaalde functie, de reiskosten worden vergoed

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer N. Derks, tel. 06 – 18303127
(voorzitter 2live) of met mevrouw J. Vorstenbosch, tel. 06 – 431 77 959 (manager 2live).
Voor informatie over Kamers met Kansen 2live kunt u ook terecht op:
www.2livedenbosch.nl.

