
   
 

   
 

 

 

Jeugdzorg Nederland ondersteunt organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering 

bieden. Hierdoor kunnen deze organisaties hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste 

manier 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 ongeveer 100 organisaties 

aangesloten. Op het verenigingsbureau in Utrecht werken ca. 35 personen. 

 

De jeugdzorg is volop in beweging. We willen de zorg elke dag een beetje beter maken en komen 

daarbij diverse uitdagingen tegen. Er gaat geen dag voorbij zonder aandacht van de media of van de 

(landelijke of lokale) politiek. En dat is niet gek. Jeugdzorg is een belangrijke sector: niet vreemd dat 

er een vergrootglas op ligt. Het maakt het werk van een branchevereniging des te relevanter.  

 

Bij Jeugdzorg Nederland bestaat een vacature voor een: 
 

junior adviseur strategie en communicatie 

32-36 uur per week 

Als junior adviseur strategie en communicatie heb je een afwisselend takenpakket. Het is een functie 

waarbij je alle ruimte krijgt om je te ontwikkelen en je veel samenwerkt met en leert van ervaren 

collega’s. Enerzijds moeten dingen gewoon gedaan worden, zoals het vullen van de website of het 

maken van een digitale nieuwsbrief. Anderzijds verwachten we dat je zelfstandig dingen bedenkt en 

oppakt, ook al zijn die nieuw voor je, en dat je komt met adviezen en originele ideeën.  

 

Je zet interne en externe communicatieprojecten op, draagt bij aan public affairs door het volgen van 

relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de sector, vertegenwoordigt Jeugdzorg 

Nederland in communicatieprojecten, ondersteunt bij de perswoordvoering en draagt bij aan de 

ledencommunicatie. Je bent flexibel en enthousiast om naast de inzet op een aantal vaste ‘hands-on 

activiteiten’ in te spelen op relevante actualiteiten en ontwikkelingen.  

 

De junior adviseur strategie en communicatie is een denker en doener. Eigenwijs en dienstverlenend. 

Bereikbaar en benaderbaar. Zelfstandig en collegiaal. Nieuwsgierig en pro-actief. Zet zaken in 

beweging. 

 

Kortom, een prachtfunctie voor een adviseur 

• met WO werk- en denkniveau en een ‘hands-on mentaliteit’; 

• met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; 

• die een vlotte pen heeft; 

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

begrijpt dat humor en relativeringsvermogen bijdragen aan een optimale samenwerking; 

• en die affiniteit heeft met en belangstelling heeft voor de sector jeugdzorg. 

 
  



   
 

   
 

Jeugdzorg Nederland biedt 

• een afwisselende en zelfstandige functie bij een brancheorganisatie, met een informele 

werkomgeving en bevlogen en betrokken collega’s; 

• een salaris van minimaal  €3142,87 bij een 36-urige werkweek, 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 van 32 tot 36 uur per week; 

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

mogelijkheden behoort. 

Reageren op de vacature? 
Stuur je sollicitatie uiterlijk 24 januari naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, ter attentie van Eva de 

Vroome, senior adviseur communicatie en public affairs. 

Meer weten over de functie? Eva de Vroome is bereikbaar via 0655489011 en 

eva.devroome@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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