
 
 

 

Academische Werkplaats Jeugd ‘Inside-Out’ te Nijmegen zoekt per direct een 

Coördinator voor 8 - 16 uur per week 

Over Inside-Out 

De Academische Werkplaats Jeugd (AWJ) Inside-Out staat voor het slaan van een brug tussen onderzoek, onderwijs, 

beleid en praktijk van de zorg voor jeugd in de brede regio rondom Nijmegen (Midden en Zuid Gelderland en 

Noordoost Brabant). Focus is een integratieve aanpak van kennisvragen die afkomstig zijn uit en/of betrekking 

hebben op beleid en praktijk van jeugdhulp. De bij Inside-Out aangesloten instellingen voor praktijk, onderzoek en 

onderwijs, gemeenten en cliëntvertegenwoordiging genereren gezamenlijk onderzoeksprojecten, delen kennis en 

expertise en implementeren deze in de praktijk. Deze samenwerking leidt tot verbetering van de kwaliteit van 

preventie en zorg voor jeugd. 

Inside-Out is een interdisciplinair samenwerkingsverband tussen de volgende instellingen:  

Praktijkinstellingen zorg voor jeugd: Conrisq Groep (met Pactum, OGHeldringstichting en Ambulatorium, en 

Bijzonder Jeugdwerk), Entrea Lindenhout, GGZ Oost-Brabant, Karakter, Pro Persona en Pluryn. 

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Praktikon, Radboud Centrum 

Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen.  

Beleidsinstellingen: Gemeente Nijmegen, namens de gemeenten Nijmegen, Druten, Beuningen, Wijchen, Berg 

en Dal, Heumen en Mook en Middelaar. 

Overig: Cliënten en Zorgbelang Gelderland, Trimbos-instituut.  

De functie 

In de functie van coördinator speelt u een belangrijke rol in de coördinatie en verdere uitbouw van de AWJ. U heeft 

een grote rol in het acquireren en beheren van extern gefinancierde projecten (m.n. projectbeheer). Verder 

begeleidt u onderzoekers en projectmedewerkers. U speelt een belangrijke rol in de communicatie tussen AWJ, het 

Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit (RU) en subsidieverstrekkers (ZonMw). U onderhoudt 

interne en externe contacten binnen de wetenschappelijke wereld alsook binnen het maatschappelijk veld 

betreffende de sector van AWJ. Daarnaast bent u inhoudelijk betrokken bij projecten en werkt u nieuwe 

projectideeën uit. 

Functie-eisen 

U bent in het bezit van een afgeronde academische opleiding in de sociale wetenschappen en bij voorkeur heeft u 

een promotietraject afgerond. U bent proactief, houdt van organiseren, bent sterk in verbinden en hebt affiniteit 

met projectbeheer. U bent ondernemend, hebt geduld en doorzettingsvermogen en bent volhardend. Tot uw 

persoonlijke eigenschappen en vaardigheden behoren een analytische én praktische instelling, sterke contactuele en 

sociale vaardigheden in verband met het kunnen omgaan met een grote diversiteit aan betrokkenen en het kunnen 

vervullen van een ‘linking-pin’ functie tussen de wetenschap beleid, onderwijs, praktijk en cliëntvertegenwoordigers. 

U hebt kennis van het veld van (onderzoek naar) jeugdhulp. Daarnaast werkt u zelfstandig, methodisch, ordelijk en 

systematisch en gaat integer om met vertrouwelijke persoons- en onderzoeksgegevens. 

Procedure 

Reageren op deze vacature kan tot en met 19 augustus 2018 per mail: mr.golbach@acsw.ru.nl. Gesprekken zullen 

waarschijnlijk eind augustus plaatsvinden. We streven naar een start per 1 oktober 2018. 

Vragen over de functie kunt u stellen aan Milou Golbach (assistent coördinator): mr.golbach@acsw.ru.nl, 024-

3655976 of aan de huidige coördinator Sanne Lotens: s.lotens@pwo.ru.nl.  
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