
Manager Opvang NEO (36 uur) 
Stichting Nidos te Utrecht 

 

Functieomschrijving 

Heeft u interesse in voogdijwerk én opvang voor alleenstaande minderjarige 

asielzoekers/vreemdelingen? Wilt u graag een verschil maken in het leven van deze 

jongeren? En bent u een manager die vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

leiding wil geven aan NEO (Nidos Eigen Opvang) dan zijn we op zoek naar u! 

Als nieuwe manager van NEO krijgt u de kans om op een innovatieve manier de beste 

ideeën voor opvang van onze jongeren te toetsen en deze vervolgens om te zetten naar 

de praktijk. Inmiddels heeft deze opvang locaties verspreid over de gemeenten Utrecht 

en Huizen. 

  

Functie-eisen 

Om leiding te geven aan de opvang in NEO zoeken wij een bekwame, zelfstandig 

opererende en bevlogen manager! 

U bent, in nauwe afstemming met het bestuur van Nidos, eindverantwoordelijk voor de 

inhoud en kwaliteit van de opvang van ongeveer 50 voogdijpupillen. 

U geeft leiding aan een team dat zorgt voor kwalitatief hoogstaande 24-uursopvang. U 

motiveert, inspireert en geeft situatief leiding, zodat uw medewerkers hun resultaten en 

persoonlijke doelstellingen realiseren. U werkt nauw samen met de afdeling 

gedragswetenschappen. 

U bent bekend met gemeentelijke overheden en in uw samenwerking treedt u op als 

strategisch georiënteerde manager. Ook in uw onderhoud met andere externe contacten 

bent u zich bewust van de belangen van de jongeren en van de organisatie. U weet waar 

Nidos voor staat en u bent een trots ambassadeur van onze pedagogische visie. Die 

draagt u uit naar alle partners in de keten en binnen het sociale domein. 

Bovendien weet u wat de jongeren nodig hebben en u speelt hier op een pro-actieve 

manier op in. Hun ideeën zijn voor u belangrijk en u neemt deze mee in de 

doorontwikkeling van projecten. Het motiveert u een vertrouwde omgeving en een 

gevoel van thuis voor de jongeren te realiseren. U draagt daarmee bij aan een positief 

toekomstperspectief voor hun. 

Vanuit uw expertise en ervaring treedt u zelfstandig en doortastend op, waarbij u de 

verbinding met de organisatie en met de belanghebbenden behoudt.   

Gezien de innovatieve aard van het project, beschikt u over ontwikkelingsgerichte 

kwaliteiten. 

Wij zoeken kandidaten met aantoonbare managementkwaliteiten die succesvol leiding 

hebben gegeven aan professionals die werken met andere culturen, in het bijzonder met 

vluchtelingen. Daarbij heeft u een gedegen ervaring in de jeugdhulp, bij voorkeur in het 

werken met 24-uursopvang. 

U bent een inhoudelijk betrokken manager, die richting maar ook ruimte geeft aan de 

professionals. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent creatief. 

https://www.intermediair.nl/vacature/bladeren/Stichting+Nidos/3
https://www.intermediair.nl/vacature/bladeren/Utrecht/2


U beschikt over een diploma van een relevante HBO-opleiding aangevuld met een Post 

Bachelor managementopleiding of een vergelijkbaar niveau op het gebied van 

management. U woont in het midden van Nederland of de Randstad en u beschikt over 

een rijbewijs en eigen vervoer. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO jeugdzorg: 

- het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 4.707,- 

- eindejaarsuitkering 8,3 % 

Het dienstverband zal in eerste instantie voor bepaalde tijd worden aangegaan en wordt 

bij wederzijdse tevredenheid na een jaar omgezet naar onbepaalde tijd. 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over de vacature kunt u zich wenden tot de heer Verstegen, 

telefoonnummer 088-5011201. 

 

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 30 oktober 2019 richten aan Stichting Nidos, ter 

attentie van de heer G.F.M. Verstegen, directeur-bestuurder, via het e-mail adres 

directie@nidos.nl 

  

Aangezien het om een herhaalde oproep gaat, verzoeken we kandidaten die eerder op 

deze vacature hebben gesolliciteerd om niet opnieuw te reageren. 

 

-Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld- 

  

Bedrijfsprofiel 

Nidos is een landelijk werkende gecertificeerde voogdijinstelling voor alleenstaande 

minderjarige vreemdelingen en verantwoordelijk voor de begeleiding en opvang van deze 

jongeren. Wij vangen jongeren op samen met onze contractpartners. Daarnaast heeft 

Nidos sinds 2016 een eigen Nidos-opvang: NEO. 

 


