
 

 

Jeugdzorg Nederland ondersteunt, zodat organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en 

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: lobby en belangenbehartiging, communicatie en 

werkgeverszaken. Bij Jeugdzorg Nederland zijn ruim 80 organisaties aangesloten. Op het 

verenigingsbureau in Utrecht Rijnsweerd werken ca. 25 personen. 

 

Sinds de decentralisatie in 2015 hebben de leden van Jeugdzorg Nederland te maken met een enorme 

veelheid aan contractpartijen: alle gemeenten in Nederland. Deze veelheid aan contractpartners leidt 

tot uitdagingen op het gebied van verkoop en ontwikkeling van zorg, contractmanagement, 

aanbestedingen en een daarbij passende organisatieontwikkeling. Tegelijkertijd hebben onze leden 

samen met gemeenten een ontwikkelopgave om integrale en nieuwe vormen van hulp aan gezinnen 

mogelijk te maken. Deze complexe dynamiek vraagt om ondersteuning van en advisering aan onze 

leden bij de verdere ontwikkeling binnen het huidige stelsel. 

 

Bij Jeugdzorg Nederland bestaat daarom een vacature voor een: 

 

adviseur beleid 
aandachtsgebieden: verkoop, aanbestedingen, contractering 

36 uur per week 

Wij zoeken een adviseur die in staat is om kennis op het gebied van inkoop, verkoop, aanbesteding en 

contractering te combineren met vaardigheden om onze leden te helpen bij het realiseren van een 

langdurige samenwerkingsrelatie met gemeenten en het inrichten van een organisatie die passend is 

binnen het jeugdstelsel en professionals de ruimte geeft om te doen wat nodig is. 

 

Kortom, een adviseur 

• met academisch denk- en werkniveau en een ‘hands-on’ mentaliteit; 

• die visie en strategisch inzicht heeft op het gebied van inkoop, verkoop, aanbesteding, 

contractering en accountmanagement; 

• die behendig kan schakelen tussen denken in structuren en werken in processen, tussen 

contractmanagement en samenwerking; tussen bedrijfsvoering en vertrouwen; 

• die aantoonbare kennis van en ervaring heeft met de genoemde aandachtsgebieden en vooral 

affiniteit en intrinsieke belangstelling heeft voor de sector Jeugd; 

• die daarbinnen kan omgaan met weerstand en verschillende belangen, constructief blijft en 

vooral ook begrijpt dat humor en relativeringsvermogen bijdragen aan een optimale 

samenwerking; 

• die weet dat vertrouwen eerst groeit tussen mensen, daarna tussen organisaties en dat 

formeel en informeel contact noodzakelijk is. 

 

 
  



Jeugdzorg Nederland biedt 

• een afwisselende en zelfstandige functie bij een relatief kleine brancheorganisatie, met een 

informele werkomgeving en bevlogen en betrokken collega’s; 

• een salaris van maximaal € 4675,41 bruto per maand (o.b.v. 36 uur per week) afhankelijk van 

opleiding en ervaring; 

• een Individueel Keuze Budget en een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden 

(conform de CAO Sociaal Werk) met o.a. flexibele werktijden en een goede pensioenregeling. 

• een dienstverband op basis van 36 uur per week, waarbij 32 uur bespreekbaar is; 

• een arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar, waarna verlenging tot de 

mogelijkheden behoort. 

 

Reageren op de vacature? 

Stuur je sollicitatie uiterlijk 3 november naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, ter attentie van 

Carin Hoorn, hoofd belangenbehartiging. 

Meer weten over de functie? Anja Verburg -senior adviseur beleid- is bereikbaar via  030 298 34 05 of 

anja.verburg@jeugdzorgnederland.nl. Meer informatie over Jeugdzorg Nederland is te vinden op: 

www.jeugdzorgnederland.nl 

 

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