
 

 
 

Nidos heeft een vacature voor de functie van 
 

Accountmedewerker Opvang 
 

Aandachtsgebied kwaliteit opvang 
voor 32-36 uur per week, voor de duur van een jaar, op de AvO in Utrecht 

 
Team Opvang 
Binnen Nidos is het Tactisch Team Opvang belast met: 

• Het TTO voert de opdracht voor opvang (subsidiebeschikking) uit (er is voldoende opvang en 
de opvang wordt uitgevoerd volgens in- en externe standaarden voor kwaliteit).  

• Binnen deze opdracht wordt in nauwe samenwerking met de voogdij maatwerk geboden o.a. 
op het gebied van matching en plaatsing. 

• Het bewaken, bijstellen en doorontwikkelen van de kwaliteitsstandaarden van de opvang in 
wisselwerking met de jeugdbescherming en externe partners. 

• Het TTO signaleert interne en externe trends en risico’s en adviseert aan het DT m.b.t.: 
o Onderwerpen, gesignaleerd vanuit de opvang, die de opdracht van Nidos raken. 
o Onderwerpen die de opdracht voor opvang raken (opvangmodel, verhouding COA, 

verhouding gemeenten). 
o Onderwerpen binnen de uitvoering van de opvang (instroom/uitstroom, interne en 

externe signalen over kwaliteit opvang, kaders relevant voor de uitvoering). 

• Het TTO draagt actief bij aan ontwikkelingen binnen Nidos (bijvoorbeeld de 
organisatieverandering). 

 
Team Opvang ondersteunt het TTO en zijn leden/afdelingen. De Accountmedewerker Opvang is 
onderdeel van Team Opvang en draagt bij aan de taken van het TTO of de ondersteuning daarin. 
De accountmedewerker opvang ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Kleinschalige Opvang. 
Daarnaast werkt de accountmedewerker opvang – aandachtgebied kwaliteit – projectmatig samen 
met de (tijdelijke) projectmanager kwaliteit en een collega. Het project kwaliteit opvang is opgezet 
voor de (kwalitatieve) ondersteuning van de opvang in 2023. 

 
Functieomschrijving 
De accountmedewerker opvang – aandachtsgebied kwaliteit - is onderdeel van Team Opvang en 
draagt bij aan de taken van het Tactisch Team Opvang of de ondersteuning daarin. De 
accountmedewerker opvang voert een breed pakket aan algemene werkzaamheden uit ten behoeve 
van Team Opvang. Taken van Team Opvang waar de accountmedewerker opvang een rol in heeft (of 
afhankelijk van de taakverdeling kan hebben): 

• Ontwikkeling, uitvoering, voortgangsbewaking en planning van (beleids)planmatige trajecten 
met betrekking tot de kwaliteit van de opvang. Bijvoorbeeld: 

o monitorings- en evaluatiewerkzaamheden 
o beleidsvoorbereidende activiteiten 
o voorbereiden van prognoses 

• Verbinding houden met (de leden van) het bedrijfsvoeringsoverleg en het tactisch team 
jeugdbescherming ter ondersteuning van de afdelingen binnen het TTO en de 
opdrachtnemers. 



 

• Werkinhoudelijke en organisatorische ondersteuning aan (de leden van) het TTO, hun 
afdelingen en de (tijdelijke) kwaliteitsmanager opvang. 

 
Daarnaast voert de accountmedewerker opvang specifieke werkzaamheden uit ten behoeve van het 
kwaliteitsbeleid van de opvang en de verschillende opvangafdelingen: 

• (Bijdragen aan) het doorontwikkelen en implementeren van de methodiek woonbegeleiding 
AMV incl. verlengde opvang 

• (Bijdragen aan) het doorontwikkelen van de kwaliteitskaders en het kwaliteitsbeleid voor de 
kleinschalige opvang en de implementatie verlengde opvang KSO 

• (Mede-)Vaststellen competentieprofielen en werkwijzen voor jongerencoaches, 
coördinatoren en praktijkondersteuners.  

• (Bijdragen aan) andere onderdelen van het definitief vast te stellen kwaliteitsproject opvang 
voor 2023. 

 
Functie-eisen 

• Je hebt een professionele houding in de omgang met collega’s, intern en extern. 

• Je bent in staat om de regie te nemen en te houden ten opzichte van jouw taken. 

• Je onderschrijft de missie, visie en besturingsfilosofie van Nidos en voert je taken uit in het 
belang van de jongere en de organisatie. 

• Voor de uitvoering van het werk is organisatievermogen, flexibiliteit, zelfstandigheid en 
gevoel voor verantwoordelijkheid noodzakelijk. 

• Hbo werk- en denkniveau met relevante kennis- en ervaring op de gebieden opvang en/of 
jeugdzorg, jeugdbescherming en AMV. 

• Je vervangt en ondersteunt je collega’s in het team wanneer nodig. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de cao Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal 
€ 3.065,- en maximaal € 4.605,- (schaal 10). 

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

Procedure 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Jan Murk, 

directeur opvang, via telefoonnummer 06-57551959. 

 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk maandag 20 februari sturen naar het e-mailadres 

bureauopvang@nidos.nl, ter attentie van Carla Lebesque. 

 

 
  

mailto:bureauopvang@nidos.nl


 

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/

