coördinator gezocht

pleegoudersupport zeeland
Wie is die unieke supporter van pleegouders in Zeeland?
Stichting Pleegoudersupport Zeeland is een bijzondere speler in de Zeeuwse pleegzorg en uniek in

Nederland. We zijn een ervaringsdeskundige netwerkorganisatie vóór en door pleegouders en nemen
een onafhankelijke positie in ten opzichte van organisaties en gemeenten. Pleegoudersupport vervult
een signaalfunctie en is door de contacten met pleegouders ‘spiegel van beleid’. De complexiteit van
de pleegouderpraktijk en de rol en positie van pleegouders zijn belangrijke gespreksonderwerpen in de
contacten die we hebben.
We zoeken:
Een enthousiaste medewerker die overzicht houdt op ontwikkelingen in pleegzorg en de

pleegouderpraktijk centraal stelt. Ben je bekend met pleegzorg, dan is dat een absolute pré.
We gaan graag in gesprek met iemand die werkt en denkt op hbo niveau.
We verwachten dat je:
-

Vragen beantwoordt van pleegouders en andere betrokkenen.

Contact onderhoudt en uitbreidt met gecertificeerde instellingen, pleegzorginstellingen en
andere relevante organisaties uit ons netwerk.
Individuele belangen behartigt.

Thema’s en trends signaleert en daar passend op inspeelt.

Gevraagd en ongevraagd advies geeft rondom beleid aan gemeenten en organisaties.
Actief informatie vergaart en doorgeeft aan het bestuur, projectgroepen en andere
pleegoudersupporters.

Verschillende praktische taken coördineert of uitvoert: secretariaat, financiën, website,
nieuwsbrief en social media.

Deskundigheidsbevordering voor pleegouders organiseert (themabijeenkomsten, cursussen,
jaarlijkse Pleegouderdag, etc.)
De samenwerking met de Hogeschool Zeeland uitbouwt door het laten uitvoeren van
opdrachten en onderzoek.

Koffiecontacten, KIP-groep en andere contactbijeenkomsten in de regio’s faciliteert, coördineert
en deze regelmatig bezoekt.
Bereid bent om vanuit huis te werken en in het bezit bent van een auto en rijbewijs.

We bieden:
-

Super gemotiveerde pleegouders.

-

Uitdagende beleidsvragen om pleegzorg in beeld te krijgen.

-

Ondersteunende professionals die hun kennis en vaardigheden met pleegouders willen delen.

-

Een rijk palet aan pedagogische en agogische vraagstukken.

-

Een onbetaalbare prettige werksfeer in Zeeland.

-

Opvallend veel ontwikkelingsmogelijkheden met ruimte voor vernieuwing en verandering.
Een salaris in overeenstemming met het belang van de functie.

Lijkt het je wat?
Je kunt bellen naar Pim: 06-20227575 of direct je sollicitatie mailen naar: info@pleegoudersupport.nl
Sollicitatiegesprekken worden in overleg ingepland op 1 en 2 juli in Nisse.
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