
Beleidsadviseur Jeugd  

 

Ben jij een expert als het gaat om jeugd en is het jouw passie om als beleidsadviseur de jeugdhulp en 
jeugdbescherming binnen Nederland te verbeteren? Beschik jij over een scherp oog voor 
ontwikkelingen binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming en weet je focus te houden op dat wat 
(ortho)pedagogen voor cliënten in het jeugdveld willen bereiken? Dan is de NVO op zoek naar jou! 

De NVO is dé vereniging van pedagogen en orthopedagogen en telt bijna 9.000 universitair 
opgeleide leden. Onze leden zijn experts in opvoeding, ontwikkeling en afhankelijkheidsrelaties. 
Wij behartigen de belangen van onze leden, borgen de kwaliteit en adviseren hen o.a. op 
beroepsethisch gebied. Met als doel (ortho)pedagogen in staat te stellen hun beroep met passie en 
vakbekwaam uit te voeren.  
 
Het bureau bestaat uit ca. 25 medewerkers en is gehuisvest in Utrecht. Wegens vertrek van een 
beleidsadviseur zijn we op zoek naar een: 
 

BELEIDSADVISEUR JEUGD (32-36 uur) 
 
De functie 
In deze functie ben jij de belangenbehartiger van de beroepsgroep in het brede veld van jeugdhulp 
en jeugdbescherming. Je komt op voor de beroepsgroep en ondersteunt de leden, bijvoorbeeld door 
informatievoorziening en met inhoudelijke bijeenkomsten. Om de jeugdhulp te optimaliseren, 
ontwikkel en coördineer je in samenspraak met leden en in- en externe collega’s voorstellen, 
initiatieven en projecten.  
 
Daarnaast vertegenwoordig je de beroepsgroep in externe overleggen en bijeenkomsten over 
jeugdbeleid. Belangrijke partners hierbij zijn collega-beroepsverenigingen en brancheorganisaties 
zoals Jeugdzorg-Nederland, cliëntorganisaties, de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en andere kennisorganisaties, VWS, de VNG en de Inspectie 
gezondheidszorg en Jeugdhulp.  
 
Als adviseur van de NVO kom je ook op voor de belangen van vrijgevestigde leden in de jeugdhulp en 
geef je de vakbond (FBZ), die mede namens de NVO onderhandelt over o.a. cao’s jeugdzorg, input 
over arbeidsvoorwaarden die passen bij de ontwikkelingen in het veld.  
 
Werkzaamheden 

• Je analyseert ontwikkelingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming en ontwikkelt visie en 
beleid vanuit het perspectief en het belang van pedagogen en hun cliënten. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om preventie, om het terugdringen van uithuisplaatsingen of gesloten 
plaatsingen of om interventie in geval van kindermishandeling en huiselijk geweld; 

• Je vertegenwoordigt de NVO in diverse overlegorganen die betrekking hebben op jeugdhulp. 
Voorbeelden zijn de werkgroep jeugd-ggz, overleggen met SKJ, en het overleg met 

samenwerkende beroepsverenigingen binnen het Programma Zorg voor de Jeugd; 

• Je komt op voor de belangen van vrijgevestigde leden die werkzaam zijn in de jeugdhulp, in 
samenwerking met andere beroepsverenigingen en de VNG; 



• Je zorgt voor een voortdurende informatiestroom tussen het NVO-bureau en leden over de 
koers en (beleids)ontwikkelingen in de jeugdhulp; 

• In voorkomende situaties coördineer je projecten of onderzoeken; dat geldt bijvoorbeeld op 
het gebied van informele steun; 

• Je levert input voor goede arbeidsvoorwaarden, o.a. via FBZ ten behoeve van cao-
onderhandelingen). 

 
Functieprofiel 
De persoon die wij zoeken is een energieke adviseur met uitstekende communicatieve vaardigheden. 
Je bent iemand die in staat is het totale plaatje in de jeugdhulp, de kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg, inclusief een grote vraag naar professionals, te overzien. Je bent iemand 
die in samenspraak met anderen koers bepaalt en die omzet in concrete activiteiten.  
 
Functie eisen 

• Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;  

• Je hebt bij voorkeur ca. vijf jaar aantoonbare, relevante werkervaring;  

• Je kunt uitstekend schakelen tussen diverse dossiers en niveaus; 

• Je bent in- en extern een echte ‘teamplayer’; 

• Je bent flexibel. Wegens de aard van de werkzaamheden komt het regelmatig voor dat je in 
de avonduren werkt.  

 
Wij bieden 
De NVO biedt een afwisselende en dynamische werkomgeving met een veelzijdig extern netwerk. De 
NVO volgt de cao-GGZ. Het salaris is mede afhankelijk van opleiding en ervaring. De inschaling is op 
niveau 60 met een maximum van € 4486,- per maand bij een voltijds aanstelling (een 
arbeidsmarkttoelage behoort tot de mogelijkheden). De aanstelling betreft een voltijds aanstelling 
(36 uur per week); een dienstverband van 32 uur is bespreekbaar.  
 
 
Belangstelling en informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlijn Snoeij-De Vries (m.snoeij@nvo.nl, 06 
23350550), of met Marlies Post (m.post@nvo.nl, 06 83992297).  
 
Wil je solliciteren? Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae voor 17 oktober a.s. naar  
Dieke Maatman (d.maatman@nvo.nl).  
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