
   
 

   
   
   

   

 

 
 
Elker-Het Poortje komt graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de positie van  
 

 
Strategisch Beleidsadviseur 

 
 
De Organisatie 
Elker-Het Poortje is een grote jeugdzorgorganisatie in het Noorden van het land. Elker-Het 
Poortje bestaat uit 4 stichtingen: Combinatie Elker-Het Poortje (ondersteunende diensten), 
Stichting Elker jeugd- en opvoedhulp, Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen 
(JeugdhulpPlus, onderwijs en Justitiële Jeugdinrichting) en Stichting Viyuna.  
 
Bij Elker-Het Poortje samen werken ruim 800 medewerkers. Het is een organisatie die 
vakmanschap en bezieling hoog in het vaandel heeft staan en die midden in de maatschappij 
staat. Vanuit gedeelde zorg en verantwoordelijkheid zoeken zij nadrukkelijk de 
samenwerking met gemeenten en ketenpartners. Samen bouwen zij aan succesvolle 
zorgtrajecten voor kinderen, jongeren en gezinnen waarbij het perspectief van de cliënt 
centraal staat. Elker-Het Poortje wil kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten doen 
in de samenleving. En zij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een 
jongere om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten zij al hun energie, middelen en 
mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en jongeren.  
 
Het primaire doel van de samenwerking is het bieden van goede specialistische zorg voor 
kinderen jongeren en gezinnen. Een goede aansluiting van zorgtrajecten tussen de ‘gesloten’ 
en ‘open’ jeugdzorg. Doel hiervan is dat de jongere een minimum aan overdrachtsmomenten 
ervaart en betrokken hulpverleners vanuit dezelfde visie en één plan werken. De verbinding 
naar de maatschappij zal hier nadrukkelijk onderdeel van moeten zijn. Zorg, participatie, 
wonen, scholing of werk zijn een onlosmakelijk geheel. De bestuurlijke fusie van Elker en Het 
Poortje Jeugdinrichtingen biedt in combinatie met de transitie van de jeugdzorg naar 
gemeenten de unieke kans om de domeinen aan elkaar te verbinden zodat de jongere en 
daarmee indirect ook de maatschappij hiervan profiteert. 
 
 
De opgaven 
Uw portefeuille omvat een breed scala aan onderwerpen. In algemene zin gaat het om 
strategisch beleid, beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling, innovatie en een keur aan 
inhoudelijke projecten en thema’s: zorgcontractering/aanbestedingen, gesloten jeugdhulp, 
zorginnovatie. U werkt nauw samen met de bestuurder van Elker-Het Poortje, de manager 
primair proces en een directe collega. Extern onderhoudt u relaties met gemeenten, 
provincies, Rijksoverheid, inkooporganisaties en andere zorgaanbieders. De jeugdzorg is de 
laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. Voor u betekent dat dat u geconfronteerd 
wordt met een hoge dynamiek, belangentegenstellingen en financiële impact van plannen en 
maatregelen. In die context moet u willen acteren en anderen succesvol laten functioneren.  



   
 

   
   
   

   

 

 
 
De kwalificaties 
Elker-Het Poortje zoekt een gedreven en ervaren adviseur die zich eigenaar toont van de 
uitdagingen die voorliggen en in staat is om als ‘ondernemer’ te denken en te handelen. U 
beheerst de materie en het speelveld of u bent in staat om u dat snel eigen te maken. U 
bent analytisch sterk, weet ten alle tijde het overzicht te bewaren en excelleert onder druk. 
U kunt ook functioneren zonder dat de stip op de horizon meteen duidelijk is. U heeft 
affiniteit met cijfers en control. U bent een overstijgende en inspirerende denker met gevoel 
voor verhoudingen, contactueel begaafd, gemakkelijk presenterend en een vaardig 
onderhandelaar. Elker-Het Poortje zoekt een kritische en gecommitteerde teamspeler. U bent 
academisch opgeleid (bestuurskundige, jurist, orthopedagoog) en redactioneel vaardig. 
 
 
De procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt Elker-Het Poortje bij de search en voorselectie van 
kandidaten voor de positie van Strategisch Beleidsadviseur. Uw reactie is van harte welkom 
bij Jacques Heldoorn via j.heldoorn@heeredwinger.nl Voor vragen kunt u hem bellen op 06-
25024328. De sluitingsdatum is uiterlijk woensdag 23 mei. Gesprekken bij Elker-Het Poortje 
zullen plaatsvinden na 27 mei. Afhankelijk van uw ervaring is de beloning voor deze positie 
ingeschaald in schaal 10 of 11 van de CAO Jeugdzorg. 
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