
 

 

Word jij onze nieuwe trainer Justitiële 

Gedragsinterventie So-Cool? 

 



 

TOP Groep is een landelijk opererend bureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren 
van diverse diensten in de welzijnswereld, de zorg en het onderwijs. In onze 
begeleiding, training en scholing staan niet de beperkingen, maar juist de 
mogelijkheden van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun 
ouders/begeleiders/leerkrachten centraal. Wij zijn sinds augustus 2004 actief, 
hebben de beschikking over ruim 50 gelicenseerde trainers en ons hoofdkantoor is 
gevestigd in Zevenaar. Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. de Raad voor de 
Kinderbescherming, diverse gemeentes, (jeugd)zorginstellingen, 
onderwijsinstellingen en particulieren.  

Voor de provincie Brabant, Zeeland en Zuid-Holland zijn we op zoek naar So-Cool 
trainers (op ZZP basis). 

Gedragsinterventie So-Cool? 

So-Cool is een individuele Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor LVB- 
jongeren van 12 t/m 18 jaar (met uitloop tot 23 jaar) die één of meer delicten hebben 
gepleegd. 

De So-Cool beoogt het risico op crimineel gedrag te verminderen middels het 
trainen van intern-probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden. Een 
ander programmadoel van de So-Cool is het doen toenemen van de kernovertuiging 
zelfvertrouwen. Voor meer informatie verwijs ik u 
naar http://topgroep.nu/training-so-cool/ 

 Trainer So-Cool? 

Je draagt zorg voor het geven van individuele trainingen So-Cool aan jongeren in de 
leeftijd variërend van 12 t/m 18 jaar (met uitloop naar 23 jaar) met een leerstraf So-
Cool als taakstraf. Je rapporteert en onderhoudt contact met de Coördinator 
Taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast betrek je de 
ouders en een Buddy bij de training. 

http://topgroep.nu/training-so-cool/


Trainers die So-Cool-trainingen verzorgen dienen daarvoor gecertificeerd te zijn. De 
opleiding tot So-Cool-trainer in het kader van Erkende Justitiële Gedragsinterventies 
wordt door een erkend opleidingscentrum verzorgd. 

 

 

Wij vragen: 

• Afgeronde HBO-opleiding in één van de agogische vakken, bij voorkeur SPH of 
MWD. 

• Minimaal 2 jaar ervaring in het werken met de doelgroep 12 tot 19 jaar met een 
LVB. 

• Ervaring in het geven van trainingen. 

• Affiniteit met de doelgroep, gevoel voor humor en in staat jongeren te motiveren. 

• In staat zelfstandig te werken. 

• Flexibel en betrokken. 

• In het bezit van rijbewijs B, eigen vervoer en computer met internetaansluiting. 

• Een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

Voor meer informatie over TOP Groep verwijs ik je naar onze 
website: www.topgroep.nu 

  

Sollicitatie en informatie 

U kunt via onderstaand e-mailadres uw motiveringsbrief met CV richten aan: 

TOP Groep BV 

t.a.v. Mevr. Marion Hendriks 

Email: m.hendriks@topgroep.nu 

Tel: 0316-344652 

  

http://www.topgroep.nu/


De sluitingsdatum is vrijdag 12 november 2021. Brieven en CV’s die na de 
sluitingsdatum zijn ingezonden worden niet meer in deze procedure meegenomen. 
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