
 
 

Wil je graag werken voor een organisatie die zich landelijk inzet voor alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen? Wil je graag een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van 

voogdij en opvang voor deze jongeren? Ben jij de spreekwoordelijke ‘spin in het web’ als het gaat om 

melden en onderzoeken van incidenten en calamiteiten? Ben je betrokken, oplossingsgericht, flexibel 

en scheid je gemakkelijk hoofd- en bijzaken?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Nidos zoekt een gedreven  

(junior) beleidsmedewerker (32 uur per week) 
Met incidenten en calamiteiten als primair aandachtsgebied 

 

Hoe ziet de functie eruit? 

Je kerntaak als (junior) beleidsmedewerker met aandachtsgebied incidenten en calamiteiten is het 

werken aan de verbetering van de kwaliteit van de voogdij en opvang voor de jongeren. Als (junior) 

beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het tijdig melden van geweldsincidenten en 

calamiteiten bij de Inspecties ‘Gezondheidszorg en Jeugd’ en ‘Justitie en Veiligheid’. Daarnaast ben je 

penvoerder van de onderzoeken die Nidos uitvoert in opdracht van de beide Inspecties. Het doel van 

deze meldingen en onderzoeken is om intern te leren van incidenten en calamiteiten en daarmee de 

kwaliteit van onze begeleiding aan de jongeren verder te verbeteren. 

 

Naast het melden en onderzoeken van incidenten en calamiteiten ben je bezig met het 

(door)ontwikkelen en implementeren van het beleid (met name in relatie tot incidenten en 

calamiteiten). Vanuit je functie werk je voor de onderzoeken en meldingen samen met het Centraal 

Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met onze contractpartners die namens Nidos de kleinschalige 

en dagelijkse opvang verzorgen. Tevens zorg je voor een goede communicatie tussen Nidos en de 

bovengenoemde Inspecties.  

 

Wie zijn jouw collega’s? 

Je werkt op het hoofdkantoor van Nidos in Utrecht in een team van collega-beleidsmedewerkers met 

ieder een eigen aandachtsgebied. Met twee collega’s werk je nauw samen: zij hebben ook incidenten 

en calamiteiten als primair aandachtsgebied. Met z’n drieën zijn jullie een hecht team. Hoewel je 

werkplek op het hoofdkantoor in Utrecht is, is je werkterrein uiteraard veel groter. Nidos heeft 

veertien regiokantoren verspreid door het land. Als (junior) beleidsmedewerker werk je nauw samen 

met de jeugdbeschermers en regiomanagers die werkzaam zijn op de verschillende regiokantoren.  

 

Wat verwachten we van jou? 

• een afgeronde HBO/academische opleiding; 

• affiniteit met de doelgroep van Nidos; 

• je hebt een analytisch vermogen en kan overstijgend denken en ordenen, je kan conclusies 

helder verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling;  



• je bent in staat om samenwerking centraal te stellen, niet-oordelend te zijn en vanuit begrip 

voor de moeilijke praktijk de werkzaamheden uit te voeren;  

• je kan zelfstandig werken en zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je 

communiceert in heldere taal; 

• je hebt gevoel voor de verhoudingen tussen Nidos, de Inspecties, het COA en/of de 

contractpartners; 

• je bent bereid te werken in een dynamische omgeving en een team waarin zaken van elkaar 

overgenomen kunnen worden wanneer de situatie daarom vraagt. 

 

Wat bieden wij? 

• Afwisselende functie voor 32 uur per week 

• De functie is ingeschaald in schaal 9, conform de cao Jeugdzorg (min. € 2.603,- en max.  

€ 3.888,- op basis van een fulltime dienstverband van 36 uur per week) 

• Eindejaarsuitkering van 8,3% 

• Het dienstverband zal in eerste instantie voor bepaalde tijd (1 jaar) worden aangegaan 

• Standplaats op het hoofdkantoor van Nidos in Utrecht 

 

Interesse? 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Guy NGouan, 

beleidsmedewerker incidenten & calamiteiten, telefoonnummer 088-5011608. 

 

Ben je geïnteresseerd in de functie? Stuur dan voor 22 januari 2020 je brief met cv naar 

directie@nidos.nl ter attentie van Willem Loupatty, directeur uitvoering. 

 

De gesprekken vinden op dinsdag 28 januari en dinsdag 4 februari 2020 plaats. 

 

Over Nidos 
Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij-instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit 

voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, 

met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met 

specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren 

over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze 

dreigt te stagneren.  

 

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