
 

 
 

Heb je interesse in voogdijwerk én opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Wil je 

graag jongeren begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid? Wil je vanuit betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid een verschil maken in het leven van deze jongeren? En vind je het leuk om te 

werken met jongeren uit verschillende culturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

 

Nidos heeft een vacature voor de functie van  

 

Jeugdbeschermer PON 

 

voor 36 uur per week  

 

 

Perspectief Opvang Nidos (PON)  
Nidos is landelijk werkzaam als gecertificeerde (gezins-)voogdijinstelling voor alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen (AMV). Binnen het project Perspectief Opvang Nidos (PON) -als 
onderdeel van Nidos- worden jongeren opgevangen, die geen verblijfsstatus hebben, maar door 
gedrag, overlast en/of een bijzondere zorgvraag (o.a. verslaving en geestelijke gezondheid) niet 
binnen de gewone kaders van het opvangmodel kunnen worden opgevangen. De jongeren van 15-18 
jaar worden opgevangen op kleine schaal (2-4 jongeren per locatie) en intensief begeleid. Nidos 
ondersteunt hen in hun ontwikkeling met respect, veiligheid en bescherming. 
Binnen Nidos hebben we een team van vier jeugdbeschermers die zich volledig richten op de 
begeleiding van jongeren binnen het project PON.  

 

De functie 

De jeugdbeschermer is als voogd verantwoordelijk voor de begeleiding van AMV binnen het project 
PON. De begeleiding is gericht op het feit dat de jongere zelfstandig en zelfredzaam is bij 18 jaar en 
gericht op perspectief. Daarbij hoort natuurlijk ook ondersteuning bij het doorlopen van de 
asielprocedure, het creëren van passende voorwaarden met betrekking tot de opvang, opvoeding en 
ontwikkeling van de AMV in Nederland.  
 

Je hoofdtaken zijn belangenbehartiging van de jongere bij het doorlopen van de asielprocedure, het 

creëren van optimale omstandigheden in de opvangsituatie, het onderhouden van contacten met 

het (familie-)netwerk en toezicht houden op het contact tussen de jongere en zijn/haar dagelijkse 

begeleiders. Je werkt vanuit betrokkenheid en met respect voor de eigen culturele achtergrond van 

de jongere. 

 

Als jeugdbeschermer heb je een professionele houding in de omgang met kinderen. Je bent in staat 

om de regie te nemen en te houden. Je beschikt over empathie en realiseert je dat ieder kind een 

eigen verhaal en verwachtingen van de toekomst heeft. Voor de uitvoering van het werk is 

organisatievermogen, flexibiliteit, zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid noodzakelijk. 

Het bezitten van een de volgende diploma’s is een vereiste: HBO-hsao-bachelor MWD, SPH, of 



 

Pedagogiek; HBO-bachelor Social Work profiel Jeugd; HBO-bachelor Pedagogiek profiel Jeugd. 

Daarnaast ben je geregistreerd bij het SKJ, heb je een rijbewijs en beschik je over eigen vervoer. 

 

Van kandidaten wordt verwacht dat ze bereid zijn om in de hele regio te werken. Binnen een regio 

werken we bij Nidos met verschillende basisteams. Per team heb je een gedelegeerde 

verantwoordelijkheid binnen de praktische gang van zaken in de regio. Je vervangt en ondersteunt je 

collega’s in het team.  

Arbeidsvoorwaarden 

• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.832 

en maximaal € 4.255 (schaal 10). 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

 

Procedure 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw Hurik 

van Engelen, regiomanager, via telefoonnummer 088-5011931. 

 

Je kun je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk vrijdag 22 oktober 2021 sturen naar het e-mailadres 

H.vanEngelen@nidos.nl, ter attentie van mevrouw Hurik van Engelen.  

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

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

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

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

http://www.nidos.nl/

