GEZOCHT:
MEDEWERKER AGENDERING & VERANDERING
(1 fte)

Over Stichting Het Vergeten Kind
Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die het moeilijk hebben omdat er thuis veel
problemen zijn. Ons doel is ervoor te zorgen dat zij zich gehoord en gezien voelen, op
een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun
eigen plek vinden in de maatschappij. Naast onze activiteiten waarmee we direct kinderen
helpen, strijden we voor duurzame, betere zorg voor deze kinderen. We komen op voor
hun belang en laten krachtig van ons horen als ze in de knel (dreigen te) komen. Dat doen
we door goede voorbeelden in de jeugdzorg (best practices) in de spotlights te zetten,
maar ook door misstanden aan de kaak te stellen in de media en onder de aandacht te
brengen van onze stakeholders. We jagen zo verbetering van de zorg aan. Tot slot laten
we zien dat het anders kan en komen met concrete oplossingen en verbeteringen.

We zoeken een medewerker Agendering & Verandering
Om onze strijd voor een duurzame, betere zorg kracht bij te zetten, willen we ons
team graag uitbreiden met een collega met hart voor de jeugd(zorg) en talent voor
het aanjagen van positieve verandering, mede door media-aandacht te genereren.

Wat ga je doen?
Als medewerker Agendering & Verandering ben je verantwoordelijk voor het vertalen
van onze visie op verbetering van de jeugdzorg naar concrete plannen. Je gaat in
gesprek met belangrijke stakeholders in het jeugdzorgveld: jongeren (o.a. onze eigen
‘Unforgettables’), ambtenaren en politici (bij gemeenten, zorgregio’s en het Rijk), hulpverleners en bestuurders van jeugdzorgorganisaties. Je hebt visie op jeugdzorg, een
vlotte pen en kunt opiniërende teksten schrijven. Je organiseert activiteiten en acties,
en je realiseert middelen om genoemde stakeholders te overtuigen om in te zetten op
onze thema’s. Je volgt het jeugdzorgnieuws op de voet en ziet proactief kansen om,
ook in de landelijke media, op te komen voor de belangen van vergeten kinderen.
Je maakt deel uit van het team Programma’s en coördineert daarbinnen de werkzaamheden rondom lobby, agendering en verandering. Je rapporteert aan de teamcoördinator
Programma’s, maar schakelt in de uitvoering ook geregeld rechtstreeks met de directeur
en met collega’s van het team Marketing & Communicatie. Samen zorgen we ervoor dat
Het Vergeten Kind zichtbaar is met een stevig inhoudelijk verhaal en impact genereert
voor onze doelgroep.

Jouw profiel

• Minimaal hbo- werk- en denkniveau.
• Ruime werkervaring in of rond het jeugdzorgwerkveld (minimaal vijf jaar).
• Je overziet het werkveld met een positief-kritische blik.
• Ervaring met communicatie en pr is een grote pre.
• Je hebt een vlotte pen en kunt opiniërende stukken schrijven.
• Je hebt een relevant netwerk in de wereld van gemeenten en jeugdhulporganisaties.
• Je bent energiek en flexibel.
• Je durft stelling te nemen en doet dat in heldere taal. Je kunt mensen overtuigen.
• Je bent samenwerkingsgericht en een teamplayer.
Wat wij bieden

• Een enthousiast en betrokken team.
• Een marktconform salaris.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een kans om verschil te maken voor kinderen en hun netwerk!
Hebben we je interesse gewekt met deze functie? Stuur dan uiterlijk woensdag 13 januari
je motivatiebrief met cv naar sollicitatie@hetvergetenkind.nl.
Heb je vragen over de functie?
Bel dan met Berdien Jager op telefoonnummer 06 10 96 39 84.
De eerste kennismakingsgesprekken vinden plaats op woensdag 20 januari.
Het Vergeten Kind vraagt nieuwe medewerkers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
te overleggen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

