
 

 

Jeugdzorg Nederland ondersteunt, zodat organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of 

jeugdreclassering bieden hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste manier kunnen 

doen. Jeugdzorg Nederland maakt zich sterk voor een goed georganiseerde en professionele jeugdzorg 

en versterkt de kwaliteit daarvan. De kerntaken zijn: belangenbehartiging, communicatie en 

werkgeverszaken. Op het verenigingsbureau in Utrecht Rijnsweerd werken ca. 25 personen. 

 

Op de afdeling Zorgbeleid bestaat momenteel een tijdelijke vacature voor een: 

 

Beleidsadviseur 

24-28 uur per week, voor de duur van een half jaar 

Hoofdtaken 

De beleidsadviseur: 

• ontwikkelt beleid om de regeldruk te verlichten, de inkoop- en aanbestedingsprocedures te 

verbeteren, het vakmanschap in de jeugdzorg te professionaliseren door administratieve lasten 

terug te dringen en draagt bij de aan beleidsontwikkeling op het belangrijke thema van de 

continuïteit van de jeugdbescherming; 

• adviseert en ondersteunt op deze beleidsterreinen de bestuurlijk portefeuillehouders van Jeugdzorg 

Nederland; 

• onderhoudt relaties op de deelterreinen en voert overleg met vertegenwoordigers van 

overheidsorganisaties en ketenpartners.  

Het profiel: 

Een uitdagende functie voor een beleidsadviseur met ervaring in belangenbehartiging die ook een 

enthousiaste bestuurlijk adviseur en natuurlijk netwerker is. Gezien de dynamiek in de jeugdzorg is het 

van belang dat je een brug kunt slaan tussen verschillende werelden en zaken op een creatieve manier 

in beweging kunt zetten. Scherp op samenwerking en relaties, teamgericht kunnen werken. Kennis van 

bovengenoemde thema’s is zeer gewenst. HBO/Academisch werk- & denkniveau, bereidheid om 

incidenteel op onregelmatige tijden werkzaamheden te verrichten, minimaal 5 jaar relevante 

werkervaring. 

 

Jeugdzorg Nederland biedt: 

voor deze afwisselende en zelfstandige functie een salaris van maximaal € 5161,99 bruto per maand 

(o.b.v. 36 uur p/w) afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Het salaris wordt aangevuld met een Individueel Keuze Budget en biedt verder een aantrekkelijk 

pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. flexibele werktijden en een goede 

pensioenregeling. 

 

Reageren op de vacature beleidsadviseur Zorgbeleid? 

Stuur je sollicitatie voor 1 mei naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, t.a.v. Carin Hoorn.  

Meer weten over de functie? Carin Hoorn, hoofd Zorgbeleid is vanaf 29 april bereikbaar via 

carin.hoorn@jeugdzorgnederland.nl en 06 55489603. Meer informatie over Jeugdzorg Nederland vind 

je op: www.jeugdzorgnederland.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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