
 

 

Vacature Coördinator Pleegzorg.nl 
20 uur per week 

 

Wil jij bijdragen aan de pleegzorg van de toekomst? Ben je een netwerker, innovatief en strategisch in een 

speelveld met meerdere partijen? Heb je affiniteit met en/of kennis van digitale ontwikkelingen en mogelijkheden? 

Dan gaan we graag met je in gesprek om te bekijken of jij onze nieuwe coördinator Pleegzorg.nl wordt! 

 

Over Pleegzorg.nl 

Sinds 25 maart 2021 bestaat het online platform Pleegzorg.nl. Een innovatief platform voor de pleegzorg in 

Nederland dat zich richt op (aanstaande) pleegouders, professionals in de pleegzorg en iedereen met algemene 

interesse in deze boeiende sector. Pleegzorg.nl is een samenwerking tussen de pleegzorgaanbieders, Jeugdzorg 

Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). Het team Pleegzorg.nl is ondergebracht bij 

Jeugdzorg Nederland. Voor meer informatie over het platform zie www.pleegzorg.nl.  

 

De opgave voor de komende jaren is het borgen en positioneren van Pleegzorg.nl op een manier die past bij de 

ontwikkelingen in de pleegzorg, het organiseren van structurele financiering en het neerzetten van een 

kwaliteitsstandaard. De coördinator Pleegzorg.nl speelt daarin een cruciale rol. 

 

Wie zoeken wij? 

De ideale coördinator is daadkrachtig, een netwerker en zet zich samen met de leden van het team Pleegzorg.nl en 

andere betrokkenen in om te werken aan borging en positionering van Pleegzorg.nl. De coördinator is zich ervan 

bewust dat Pleegzorg.nl opereert in een nauw samenspel met de pleegzorgorganisaties, Jeugdzorg Nederland en 

de NVP en kan hierin strategisch denken en handelen. De coördinator houdt ervan om zowel op strategisch als op 

operationeel niveau te denken en samen te werken en gebruikt zijn competenties om met het team het verschil te 

maken voor pleegouders en de wereld van pleegzorg op het gebied van informatievoorziening, leren en online 

communities. De coördinator inspireert het team en houdt het team scherp op de opdracht en doelen. 

 

Wat ga je doen? 

Je coördineert het team Pleegzorg.nl, dat bestaat uit een contentmanager/redacteur, eindredacteur, 

leerdeskundige, communicatieadviseur en communitymanager. Voor 2023 en in 2024 vormen de volgende 

activiteiten de kern van de werkzaamheden van de coördinator: 

• Bijdragen aan totstandkoming van strategische keuzes met het oog op de borging en positionering van 

Pleegzorg.nl vanaf 2025. 

• Het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig beheer- en exploitatiemodel vanaf 2025. 

• Het met het team door middel van onderzoek en evaluatie zichtbaar maken van de impact van 

Pleegzorg.nl. 

• Het met het team beheren en onderhouden/actualiseren en waar mogelijk optimaliseren van de content 

en diensten van Pleegzorg.nl. 

• Ontwikkeling van jaarplan, begroting en rapportage ten behoeve van het vraagstuk rond borging en 

positionering en ten behoeve van coördinatie van de activiteiten van Pleegzorg.nl. 

 

Kortom, het motto is: borging realiseren en praktisch aan de slag met strategische keuzes voor de toekomst. 

 

http://www.pleegzorg.nl/


Wat neem je mee? 

• HBO+/Academisch werk- en denkniveau. 

• Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdzorg/pleegzorg. 

• Affiniteit met het perspectief van pleegouders en andere betrokkenen (pleegkinderen, ouders, 

professionals, pleegzorgorganisaties) en de pleegzorg in brede zin. 

• Ervaring met het werken in een strategisch speelveld, bijvoorbeeld binnen verenigingen. 

• Ervaring met het aansturen en/of coördineren van een team. 

• Een adequaat netwerk op het terrein van pleegzorg dat je kunt onderhouden en uitbreiden of je bent in 

staat om dit netwerk snel op te bouwen. 

• Bij voorkeur ervaring met online activiteiten/platforms waarin meerdere verschillende partijen intensief 

samenwerken, en waarbij kwalitatieve content belangrijk is. 

• Bij voorkeur ervaring met samenwerken met leveranciers en ontwikkelaars. 

 
Wat bieden wij? 

• Een afwisselende en zelfstandige functie bij een relatief kleine brancheorganisatie, met een informele 
werkomgeving en bevlogen en betrokken collega’s. 

• Een arbeidsovereenkomst met een omvang van 20 uur per week voor de duur van een jaar, waarna de 
mogelijkheid tot verlenging bestaat. 

• Een salaris van maximaal €5.753 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. 

 
Informatie en sollicitatie 

Ben jij enthousiast geworden van deze vacature? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren! Stuur je 

sollicitatie uiterlijk 6 december 2022 naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl ter attentie van Carin Hoorn, hoofd 

belangenbehartiging. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Ylva van den Hengel, senior adviseur 

beleid, via 06-24953367. Gesprekken vinden plaats tussen 12 en 20 december. 

 

Meer informatie over Jeugdzorg Nederland is te vinden op: www.jeugdzorgnederland.nl 

Meer informatie over de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen: www.denvp.nl  

Meer informatie over Pleegzorg.nl is te vinden op: www.pleegzorg.nl 

 

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