
      

 

BGZJ voor steeds sterkere jeugdhulp 

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) staan voor steeds sterkere jeugdhulp.  
 
Jeugdzorg Nederland (JN) werkt, samen met Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ 
Nederland), Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN) en de Vereniging van 
Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) in het samenwerkingsverband BGZJ (Branches 
Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd). Als BGZJ zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de acties en plannen van Actielijn 2 “Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien”, een 
van de zes actielijnen van het programma Zorg voor de Jeugd (van het ministerie van VWS). 
De BGZJ ontvangt subsidie van VWS voor de uitvoering van Actielijn 2 en is daarvoor op zoek 
naar een  

Projectondersteuner 

24 uur per week, heden tot en met 31 december 2021 

Wat ga je doen? 
In het projectteam werk je nauw samen met de projectleider, een beleidsadviseur (vacature) 
en een communicatieadviseur (vacature) aan de uitvoering van Actielijn 2. Je ondersteunt 
het projectteam van de BGZJ met het uitvoeren van de plannen en projecten rondom 
actielijn 2. Als projectondersteuner help je het projectteam de uitvoering en plannen 
rondom actielijn 2 vorm te geven. Je denkt mee over en ondersteunt de 
projectmedewerkers. 
 
Hoofdtaken 

• Het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de plannen en projecten van 
actielijn 2. 

• Het plannen en organiseren van bijeenkomsten, waaronder expertmeetings, 
regiobijeenkomsten voor de BGZJ-achterbannen en een jaarlijks congres. 

• Agendabeheer van projectleider en het projectteam. 

• Het opstellen en bijhouden van de projectoverzichten. 

• Up-to-date houden van website van BGZJ. 

• Archiveren van materialen die voortvloeien uit de plannen en projecten. 

• Het bijhouden van het archief. 

• Ontsluiten kennis vanuit BGZJ-website. 
 

Wat neem je mee? 

• Je hebt een ruime ervaring als projectondersteuner. 

• Je bent organisatorisch sterk. 

• Je bent resultaatgericht en proactief: je weet wat de gewenste resultaten zijn en welke 
middelen en tijd daarvoor beschikbaar zijn, je kunt werken binnen planningen en 
budgetten. 

• Je bent goed in samenwerken en hebt overtuigingskracht. 

• Je bent communicatief sterk en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 

• Je werkt accuraat, ook onder druk, en bent stressbestendig en flexibel. 

http://www.vobc.nu/


      

 

 
 
Jeugdzorg Nederland biedt: 

• een tijdelijk dienstverband bij Jeugdzorg Nederland, voor 24 uur voor de 
projectperiode van heden tot en met 31 december 2021; 

• salaris gebaseerd op salarisschaal 6  (€2.615,17 - €3.234,62) bruto per maand (o.b.v. 36 
uur p/w) afhankelijk van opleiding en ervaring en gebaseerd op de salarisschalen van 
Jeugdzorg Nederland; 

• aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand en een goede 
pensioenregeling; 

• de mogelijkheid om flexibel te werken (in overleg met de programmaleider).  
 
 Je komt in dienst bij Jeugdzorg Nederland. Op het verenigingsbureau van Jeugdzorg 
Nederland in Utrecht Rijnsweerd werken ca. 25 personen. 
 
Geïnteresseerd? 
Mail je motivatiebrief en curriculum vitae naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, ter 
attentie van Carin Hoorn, hoofd belangenbehartiging. 

Reageren kan tot en met 13 november. Er zijn twee sollicitatierondes. De eerste gesprekken 
vinden plaats in de week van 18-22 november. Aan de gesprekken nemen een 
beleidsadviseur en een collega-ondersteuner deel. 

Meer weten over de functie? Carola Bodenstaff – senior-adviseur beleid – is bereikbaar via 
030 298 34 06 of Carola.Bodenstaff@jeugdzorgnederland.nl   

Meer informatie over de branches is te vinden via de afzonderlijke websites van de branches 
(aan de gezamenlijke website wordt nog gebouwd): 
www.jeugdzorgnederland.nl 
www.ggznederland.nl 
www.vgn.nl 
www.vobc.nu 
 

Informatie over programma Zorg voor de Jeugd van VWS, inclusief actielijn 2 van het 
programma is te vinden via: 
www.voordejeugd.nl (in ontwikkeling) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/01/actieprogramma-zorg-
voor-de-jeugd 
 

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