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Directeur Jeugdzorg Nederland  

met integrale verantwoordelijkheid voor een organisatie met zeer betrokken professionals, die 

begrijpt dat maatschappelijk ondernemerschap, affiniteit met de sector, natuurlijk gezag en politiek 

bestuurlijke sensitiviteit noodzakelijk zijn voor het verder ontwikkelen van de organisatie, 

medewerkers en de positionering van Jeugdzorg Nederland 

 

 

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugd & opvoedhulp, 

pleegzorg, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Circa 85 jeugdhulporganisaties met 

een grote diversiteit aan professionele jeugdzorg zijn lid van de branchevereniging. Jeugdzorg 

Nederland verenigt de belangen van de leden om gezamenlijk de transformatie en kwaliteit van 

goede jeugdhulp in alle gemeenten te garanderen. De vereniging kent een Algemene 

Ledenvergadering (ALV), een Bestuur en een verenigingsbureau.  

 

Het verenigingsbureau wordt gevormd door circa 15 medewerkers waaronder beleidsadviseurs, 

projectmedewerkers, communicatiespecialisten en een directeur. De strategische visie en de 

hoofdtaken als brancheorganisatie zijn uiteraard de basis voor het beleid, maar actuele 

ontwikkelingen vereisen flexibiliteit en bepalen mede de eigen agenda. Met overheden en andere 

externe stakeholders wordt ook samengewerkt aan projecten/onderzoeken zowel landelijk als 

regionaal. 

Jeugdzorg Nederland participeert actief in vele relevante netwerken en vormt samen met GGZ 

Nederland, VGN en VOBC het samenwerkingsverband BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor 

Jeugd.  

 

Hoofdtaken brancheorganisatie 

 Belangenbehartiging; Jeugdzorg Nederland vertegenwoordigt en behartigt de belangen van 

haar leden  op politiek en bestuurlijk niveau (rijk en gemeenten) en bij voor de sector relevante 

organisaties. Daarin zorgt Jeugdzorg Nederland dat zij een inhoudelijke gesprekspartner is voor 

cliëntenorganisaties, ministers, ministeries, belangenorganisaties, overheden en politieke 

partijen.  

 Communicatie en advies; door actief te communiceren over zaken en (actuele) ontwikkelingen 

in de sector en over wat organisaties doen en wat nodig is om de zorg voor de jeugd (nog) 

effectiever te maken. En de leden te adviseren daarover. 

 Werkgeversfunctie en arbeidsmarkt; Jeugdzorg Nederland sluit samen met vakbonden de 

CAO jeugdzorg af, onderneemt initiatieven de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, het 

beroep aantrekkelijker te maken en het vakmanschap in de sector verder te professionaliseren. 

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft leiding aan de medewerkers 

op het bureau. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en beleid, uitvoering 

van de strategische agenda, de bedrijfsvoering, financiële contiuniteit. Visie, passend  bedrijfskundig 

perspectief en bindend leiderschap zijn nodig om verder te bouwen aan het optimaliseren van 

dienstverlening, processen en positionering van Jeugdzorg Nederland.  

De directeur is de eerste adviseur van het bestuur en het inhoudelijk scharnier tussen het bestuur 

en de medewerkers van het bureau. Mét hen heeft de directeur ogen, oren en een scherp 
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(politiek/bestuurlijk) gevoel voor signalen en ontwikkelingen, waarmee hij/zij het bestuur 

ondersteunt in beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. De directeur is ook meewerkend in die 

zin dat hij/zij beleidsadviseur is voor enkele inhoudelijke dossiers. De directeur participeert actief en 

zichtbaar in verschillende, landelijke werkgroepen, commissies en relevante netwerken. Hij/zij 

onderhoudt het netwerk met externe stakeholders en is in nauwe samenwerking met het bestuur 

(bestuurlijk sensitief) aanspreekbaar en vertegenwoordiger (boegbeeld) van Jeugdzorg Nederland  

bij ministeries en politiek, VNG en gemeenten, media, collega brancheorganisaties en andere 

zorgpartners.  

 

De kandidaat die deze vacature succesvol gaat invullen is gewend te werken met zelfstandige 

hoog opgeleide professionals met een sterke verantwoordelijkheid vanuit kennis, inhoud en 

betrokkenheid. De directeur weet hen te inspireren en te stimuleren bij het vormgeven van 

beleidsinhoudelijke rol in een complexe omgeving. Aantoonbare integrale (eind) 

verantwoordelijkheid, kennis van organisatieprocessen en -ontwikkeling zijn hiervoor noodzakelijk.  

 

Is in staat medewerkers vanuit hun eigen domeinen te verbinden op onderlinge samenhang en de 

collectieve doelstelling.  

 

Boegbeeld  De directeur is in overleg met de voorzitter van het bestuur vertegenwoordiger en 

woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. De kandidaat begrijpt de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden (leider, directeur, facilitator, netwerker) en kan daarin schakelen. 

Persoonlijkheid, kennis en ervaring maken hem/haar een stevige maar ook plezierige gespreks- en 

sparring- en samenwerkingspartner voor alle in- en externe stakeholders. Specifieke kennis en 

ervaring van de sector is niet noodzakelijk. Een kritische en aanwezige succesfactor voor een goede 

verbinding met alle stakeholders is absoluut affiniteit en gevoel voor het werkveld en kennis van de 

publieke sector. 

 

 

Kortom; een directeur 

 met academisch denk- en werkniveau, met een ‘hands-on’ mentaliteit; 

 die visie en strategisch inzicht heeft, in staat is om verbanden te leggen tussen macro- en micro- 

ontwikkelingen op het gebied van belangenbehartiging en binnen de diversiteit aan organisaties 

binnen de doelgroep; 

 die maatschappelijk durft te ondernemen, de organisatie positioneert; 

 die begrijpt dat de goede inzet van medewerkers cruciaal is, en in staat is de juiste balans te 

creëren tussen richting en ruimte geven; 

 met aantoonbare integrale management ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie in een 

complexe organisatie; 

 die kennis heeft van en ervaring in de publieke sector en vooral affiniteit en intrinsieke 

belangstelling heeft voor de sector Jeugd;  

 die koersvast is, maar daarin wel kan anticiperen, flexibel handelen en kan loslaten; 

 die daarbinnen kan omgaan met weerstand en verschillende belangen, constructief blijft en 

vooral ook begrijpt dat humor en relativeringsvermogen belangrijk bijdragen aan optimale 

samenwerking. 
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Honorering 

Het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaar toeslag voor een fulltime dienstverband 

(36 uur per week) bedraagt max. ca. € 110.000,-- , secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform 

de CAO Sociaal Werk. Definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Voor de functie geldt een fulltime dienstverband, een dienstverband van 0,8 is bespreekbaar. 

Vooralsnog wordt uitgegaan van een arbeidsovereenkomst voor een periode van vijf jaar. Na vier 

jaar vindt een evaluatie plaats over mogelijke verlenging.  

 

 

Solliciteren en procedure  

Indien u na het lezen van de onderstaande volledige informatie geïnteresseerd bent en meent te 

voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown 

Gillmore BV t.a.v. Dagmar Bijl MSc dagmar.bijl@crowngillmore.nl. We ontvangen uw reactie graag 

uiterlijk 21 juli 2019. Na een eerste selectie verwachten wij met potentieel geschikte kandidaten 

selectiegesprekken te voeren bij ons op kantoor te Woudenberg. De interne procedure bij Jeugdzorg 

Nederland zal plaatsvinden in september 2019. Voor een volledig overzicht en planning van de 

procedure verwijzen wij u naar bijlage 2. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure. 
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Bijlage 1: Organogram 
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Bijlage 2: Overzicht en planning procedure 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 

 

 

 

31.07.2019 

07.08.2019 

13.08.2019 

(ochtend) 

14.08.2019 

(ochtend) 

Week 31 / 32 

/ 33 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore 

 

09.09.2019 

18:00 uur 

 

Week 37 

 

 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten (shortlist) 

 

 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

 

16.09.2019 

09:00 – 12:45 uur 

 

 

Week 38 

 Kennismakingsgesprekken 

klankbordgroep met max. 2 

benoembare kandidaten (geen selectie) 

 

 

 Terugkoppeling advies klankbordgroep 

aan selectiecommissie 

 Kandidaat of kandidaten 

 Klankbordgroep 

 

19.09.2019 

Tijd n.t.b. 

Week 38 

Selectieassessment (optie)  Kandidaat of kandidaten 

 Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

n.t.b. Week 39 
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Ronde 3 (optioneel):  

 Verdiepingsgesprek max. 2 

benoembare kandidaten 

 

 Evaluatie en keuzebepaling 1 

benoembare kandidaat 

 

 Kandidaat of kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

25.09.2019 

09:00 uur 

 

Week 39 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Voorzitter Bestuur 

 Directeur a.i. 

 Kandidaat 

n.t.b. Week 39 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

Ontwikkelassessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

n.t.b. Week 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen n.t.b. Week  

Benoeming  Nader te bepalen n.t.b. Week  

Aanstelling   Voorzitter Bestuur 01.11.2019 Week 44 

 

  

 


