Vertrouwenspersoon cliënten
Kom je het regionale team van de jeugdjurist versterken? Je wordt ingezet bij
jeugdhulpverleningsorganisaties of veldpartijen in samenwerking met ons expertteam. Ons
team ondersteunt organisaties en jeugdprofessionals om te voldoen aan wettelijke kaders.
We bieden deze diensten door heel Nederland en zoeken daarom naar een aanvullend
teamlid voor onze regio. We zijn een relatief jonge organisatie, maar ontstaan vanuit
Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht en actief sinds 2013.
Het heeft onze voorkeur dat je een achtergrond hebt in de hulpverlening in combinatie met
een aanvullende en relevante opleiding voor de functie.
Kern van de functie
Je adviseert cliënten over aangelegenheden die samenhangen met de relatie die bestaat
tussen de cliënt en zorgaanbieder of jeugdhulpverleningsinstantie. Je ondersteunt de cliënt
door advies te geven over rechten en plichten, je luistert naar de cliënt en je biedt
ondersteuning.
Teams
•
•

Regionaal team (zie einde vacature)
Landelijk team vertrouwenspersonen Jeugdjurist / ECKG

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je hebt een relevant diploma voor de functie en tenminste HBO denk- en werkniveau
Je hebt ruime kennis van cliëntenrechten, wettelijke kaders, methoden van
conflictoplossing en de beroepshouding van de cliëntvertrouwenspersoon
Je hebt kennis van de sectoren waarin hij werkzaam is; Jeugdsector / VVT sector /
GGZ sector / GZ sector
Je volgt actuele ontwikkelingen en werkt mee aan bevordering van je deskundigheid
en de deskundigheid binnen het expertteam
Je hebt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag

Type dienstverband
•
•

0-uren / parttime
Zelfstandige

Wat verwachten we van je?
•
•
•

Je bent aangesloten bij een beroepsvereniging
Je kent de eisen die gelden vanuit de Jeugdwet en aanverwante richtlijnen
Je hebt praktijkervaring

•

Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het veld

Aanvullende eisen aan zelfstandigen
•
•
•
•

Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Je beschikt over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag
Je hebt een bedrijfs-/beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Je bent zelf verantwoordelijk voor bijscholingen

Aantal uren
Er is nog niet veel te zeggen over het aantal uren. Dit is afhankelijk van de vragen die
binnenkomen vanuit organisaties en veldpartijen in het regionale team.
Salaris, uurtarief en aanvullende voorwaarden
•
•
•
•

Uurtarief in overleg. Dit is afhankelijk van je achtergrond en ervaring.
Geen reistijdvergoeding
Wel kilometervergoeding € 0,19 per gereden kilometer
We hanteren nog geen Cao of pensioenregeling

Reageren op een regio
Het heeft onze voorkeur dat je werkt in 1 gebied. Ben je bereid om in meerdere regio's te
werken? Geef dit dan aan in je reactie. De jeugdjurist zoekt voor de volgende regionale
teams een cliëntvertrouwenspersoon voor de Jeugdsector:
•
•
•
•
•
•

Regionaal team Noord-Holland (kantoorlocatie Amsterdam)
Regionaal team Zuid-Holland / Zeeland (kantoorlocatie Rotterdam)
Regionaal team Utrecht / Flevoland
Regionaal team Noord-Brabant / Limburg
Regionaal team Groningen / Friesland / Drenthe
Regionaal team Gelderland / Overijssel (kantoorlocatie Kampen)

Je kunt je CV en motivatie insturen via het algemene e-mailadres info@jeugdjurist.nl. We
registreren je gegevens en slaan dit beveiligd op. Indien er geen match is verwijderen we de
gegevens uiterlijk na vier weken of in overleg maximaal een jaar.

