
 
 

Wil je werken voor een organisatie die zich hard maakt voor kwetsbare jongeren? Wil jij veel 

bijdragen aan en wil je mooie, landelijke projecten oppakken binnen een nieuw communicatieteam 

met grote ambities? Reageer dan snel!  

 

Nidos jeugdbescherming voor minderjarige vluchtelingen zoekt een 

 

Communicatieadviseur ‘projecten’ 
 

voor 36 uur per week bij de afdeling Communicatie 

 

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling heeft zijn eigen vertrouwde omgeving moeten verlaten. 

Hij moet zich in een voor hem geheel nieuwe omgeving verder ontwikkelen tot zelfstandig 

volwassene. De sociaal culturele ontworteling, de geringe kennis van en inbedding in de nieuwe 

omgeving, het ontbreken van de familiaire beschermingen de vreemdelingrechtelijke positie maken 

de jongere kwetsbaar. Dit vraagt om begeleiding vanuit respect, veiligheid en bescherming. Nidos 

geeft in Nederland deze begeleiding aan jonge vluchtelingen.      

 

Functieomschrijving en functie-eisen 

Nidos kent veel organisatiebrede projecten die vanaf de start een goed communicatieadvies 

verdienen. De meeste daarvan gaan over de inhoud van het werk en hoe we het beter maken voor 

de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, bijvoorbeeld door ze ook na hun 18e jaar te kunnen 

blijven begeleiden. Maar ook een project dat de administratieve lasten van onze jeugdbeschermers 

vermindert zal vragen om communicatieondersteuning. 

 

De communicatieadviseur die wij zoeken kent het belang van goede communicatie bij de opzet en 

implementatie van projecten en vindt het leuk om met een projectleider en -team op zoek te gaan 

naar de beste weg waarop hun project uitgerold kan worden. De adviseur weet hoe projecten 

werken en op welke manier je mensen meekrijgt en enthousiast maakt over bijvoorbeeld nieuwe 

werkwijzen of methodieken.    

 

Je komt te werken in een nieuw communicatieteam dat – zodra alle functies ingevuld zijn – bestaat 

uit een webredacteur, twee communicatieadviseurs en een hoofd communicatie. Bij Nidos zelf 

werken door heel Nederland ongeveer 700 mensen. De afdeling communicatie van Nidos werkt 

vanuit de Maliebaan in Utrecht, maar soms ben je elders in Utrecht aan de slag of werk je vanaf huis.  

 

 

  



Arbeidsvoorwaarden 

Nidos volgt de cao Jeugdzorg. De functie is ingedeeld in schaal 10 (max. € 4.471,- bij een 

dienstverband van 36 uur, per 1 januari 2023 is dat € 4.605,-). De aanstelling is in eerste instantie 

voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. 

 

De afdeling communicatie van Nidos werkt vanuit de Maliebaan in Utrecht, maar soms ben je elders 

in Utrecht aan de slag of werk je vanaf huis.  

 

Informatie en sollicitatie 

Meer weten over deze leuke baan? Bel of mail met Onno Hoorn, interim hoofd afdeling 

Communicatie. Hij is bereikbaar op 06 - 27 35 93 99 of via o.hoorn@nidos.nl.  

 

Weet je het al en ga je solliciteren? Mail dan je motivatie en cv voor maandag 10 oktober 2022 naar 

peno@nidos.nl ter attentie van de heer Onno Hoorn. 

 

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 

 

 

 

mailto:o.hoorn@nidos.nl
mailto:E.Faber@nidos.nl
http://www.nidos.nl/

