
 

 

 

 

 

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel zijn alle jeugdigen, ouders, verzorgers én professionals welkom met alle 

vragen rondom opgroeien en opvoeden. Het CJG bestaat sinds 2015 en verricht activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg en 

jeugdhulp (inclusief jeugd-GGZ) aan kinderen tot 18 jaar. 

Daarnaast is het CJG toegangspoort voor niet vrij toegankelijke vormen van jeugdhulp en jeugdbescherming/jeugdreclassering.  

De professional van het CJG ondersteunt de ouders/verzorgers, de jongere en andere professionals met passende informatie, advies en hulp. 

Dichtbij en om de hoek, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. 

Professionals van jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg werken samen onder één dak in vier wijkgerichte CJG-teams. 

Wij zoeken een: 

  

Beleidsadviseur Intensieve Jeugdhulp & Jeugd-GGZ 
Capelle aan den IJssel | 24 uur per week | Referentienummer: 282327207 | Min. € 3.065,59 – Max. € 4.605,45 

 

Jouw functie 

Je werkt als adviseur in een team met gedreven collega’s bij de afdeling Staf. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen, knelpunten en 

wijzigingen in wet- en regelgeving. Je levert met jouw inzet een bijdrage aan de beleids- en kwaliteitsontwikkeling van het CJG.  

Je ondersteunt op zowel tactisch als operationeel niveau bij het voorbereiden, opstellen en implementeren van het beleid. Vanuit deze rol 

werk je met veel partijen samen, intern met de betrokken teams en extern met bijvoorbeeld de gemeente en partners in de veiligheidsketen. 

Taken 

 Je analyseert en interpreteert ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de Intensieve Jeugdhulp en Jeugd-GGZ. 

 Je initieert en ondersteunt de verbetering van werkprocessen, zowel intern als in de samenwerking met externe partners in de 

veiligheidsketen of Jeugd-GGZ, 

 Je coördineert en adviseert over het ontwikkelen van beleid en vertaalt beleid naar concrete instrumenten, richtlijnen en 

werkprocessen; 

 Je onderhoudt nauwe contacten met interne en externe belanghebbenden zoals gemeente en partijen in de veiligheidsketen. 

Functie-eisen 

 Je hebt HBO/WO denk- en werkniveau. 

 Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie en kent de wereld van Intensieve Hulp en Jeugd-GGZ. 

 Je hebt het vermogen analytisch, innovatief en ondernemend te denken. 

 Je bent gericht op samenwerking en krijgt dingen gedaan bij anderen. 

Wij bieden wij? 

 Een aantrekkelijke functie binnen een dynamische en groeiende organisatie; 

 Een informele werksfeer; 

 Een gerichte inwerkperiode en diverse opleidings- en scholingsmogelijkheden; 

 Een aanstelling voor de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging 

 Het salaris ligt tussen € 3.065,59 en € 4.605,45 (schaal 10 op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling is afhankelijk van 

kennis en ervaring, inschaling in aanloopschaal is mogelijk; 

 De CAO-Jeugdzorg heeft een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 Het CJG heeft een aantal aantrekkelijke voorzieningen voor medewerkers zoals een fietsproject, vitaliteitsaanbod met een 

bedrijfsfitnessregeling; 

 Een laptop en telefoon. 

Meer informatie of solliciteren 

Voor meer informatie over de functie en het CJG Capelle aan den IJssel kun je contact opnemen met Erwin Lots via 010 – 2423200. Ben jij 

geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatiebrief en CV via de sollicitatiebutton op deze website en we nemen zo snel mogelijk contact met je 

op! 

https://careenable.easycruit.com/vacancy/application/send/3114539/181283?iso=nl

