BGZJ voor steeds sterkere jeugdhulp
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) gaan 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

Communicatieadviseur
24 uur tot 32 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 projectondersteuner (vacature) aan de uitvoering van Actielijn 2. In samenwerking
met de communicatieadviseurs van de deelnemende branches verzamel je goede
voorbeelden, je bundelt ze en deelt ze met de branches zorg voor jeugd. Je adviseert over de
inzet van de juiste communicatiekanalen en je ontwikkelt eigen BGZJ-communicatiekanalen,
waaronder de BGZJ-website. Je vertegenwoordigt de BGZJ in het brede communicatieteam
Zorg voor de Jeugd van VWS.
Je werkt vanuit je communicatie-expertise mee aan de samenwerking tussen de
verschillende branches en hun leden en aan de activiteiten van de BGZJ.
Hoofdtaken
• Volgen van landelijke acties in het kader van Actielijn 2 en adviseren over de inzet van
communicatie (middelen en timing).
• Ontwikkelen van BGZJ-communicatiemiddelen.
• Ontsluiten van informatie vanuit de BGZJ-website naar de communicatiekanalen van
de andere branches, de aangesloten jeugdzorgorganisaties en het platform Zorg voor
de Jeugd.
• Mede-organiseren regiobijeenkomsten voor de BGZJ-achterbannen.
• Mede-organiseren van het jaarlijkse BGZJ-congres.
• Voeden en ondersteunen regioambassadeurs van het Ondersteuningsteam Zorg voor
de Jeugd (OZJ, van het programma van Zorg voor de Jeugd van VWS).
Wat neem je mee?
• Ruime ervaring als communicatieadviseur
• Uitstekende redactionele vaardigheden
• Een strategische visie en een pragmatische aanpak

•
•
•
•

Ervaring met samenwerken in een multidisciplinair team en met andere
communicatieadviseurs
Een proactieve houding en overtuigingskracht
Ervaring als ‘verbinder’ tussen meerdere stakeholders
Kennis van en beschikken over een netwerk in het jeugddomein is een pré.

Jeugdzorg Nederland biedt:
• een tijdelijk dienstverband bij Jeugdzorg Nederland, voor 24 uur tot 32 uur voor de
projectperiode van heden tot en met 31 december 2021;
• een salaris in schaal 9 of 10 (€ 3.553,65 - € 5.329,75) 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. De werkplek kan variëren tussen
Utrecht en Amersfoort.
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. Aan de gesprekken
nemen een beleidsadviseur en een communicatieadviseur van de branches deel. De eerste
gesprekken vinden plaats in de week van 18-22 november.
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-zorgvoor-de-jeugd
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

