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Vacature medewerker communicatie en implementatie, ondersteuner 
C4Youth 
 
Organisatie 
Gezondheidswetenschappen, sectie Sociale Geneeskunde. 
 

Werkomgeving: C4Youth 2020-2024 
C4Youth is een regionale Kennis- en Leerwerkplaats met als doel het bevorderen van een 
lerende omgeving in de jeugdhulp voor hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en 
opleiders, en het bevorderen van vakmanschap ten behoeve van het gezond, veilig en kansrijk 
opgroeien en opvoeden van de jeugd. In twee Kennis- en leerateliers zijn we sinds 1 juni 2020 
met de samenwerkingspartners aan het werk met belangrijke vraagstukken rond de jeugdhulp 
in de provincie Groningen. Ouders en jongeren zijn hierbij nauw betrokken. In het atelier 
‘Samenhang preventie en hulpverlening’ werken we aan het voorkomen schooluitval en het 
bieden van hulp & zorg aan ouders en kinderen op de plek waar ze leven. In het atelier ‘Veilig en 
thuis opgroeien’ staat het voorkomen van uithuisplaatsingen en handelingsverlegenheid 
centraal. In onze aanpak combineren we de methode van participatief actie onderzoek met de 
beweging van nul. Het projectteam bestaat uit vijf projectleiders, een coördinator en een 
medewerker communicatie, implementatie, ondersteuner. En deze laatste functie is nu vacant! 
 

De functie 
Wij zoeken een medewerker communicatie & implementatie voor 0.3fte. Deze medewerker 
speelt een rol in het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten en in de 
informatievoorziening, communicatie over en implementatie van de resultaten van de Kennis- 
en leerateliers. De medewerker heeft een proactieve rol, denkt mee en ondersteunt de lopende 
processen. De taken zijn onder meer: 
 Het schrijven van verslagen van vergaderingen & werkbijeenkomsten; 
 Het helpen organiseren van werksessies & conferenties; 
 Het onderhouden van de website van C4Youth en sociale media; 
 Ideeën inbrengen en uitvoeren gericht op communicatie en implementatie van kennis en 

resultaten uit de ateliers. 
Het is mogelijk en wenselijk dat de medewerker communicatie en implementatie óók werkzaam 
is bij een van de samenwerkingspartners1 van C4Youth, dit is echter niet noodzakelijk. 

Functie-eisen 
 U heeft een hbo-denkniveau; 
 U heeft affiniteit met jeugdhulpverlening; 
 U heeft affiniteit met scholing & onderwijs; 
 U heeft affiniteit en bij voorkeur ervaring met het organiseren van werksessies, conferenties 

en andere leeractiviteiten; 
 U heeft affiniteit met en bent bij voorkeur deskundig op het terrein van communicatie; 

                                                 
1 Hanzehogeschool (SASS), UMCG, RUG/Orthopedagogiek, Accare, Elker jeugdzorg, gemeenten provincie Groningen, 
RIGG, Tinten, GGD Groningen, WIJ Groningen, Leger des Heils, CMO STAMM, Zorgbelang Groningen. 

https://c4youth.nl/
https://c4youth.nl/over-c4youth/
https://c4youth.nl/over-c4youth/
https://c4youth.nl/over-c4youth/
https://c4youth.nl/


  

2 

 

 U heeft affiniteit met implementatietrajecten; 
 U heeft goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden. 
 U heeft goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 
 U bent enthousiasmerend, toegankelijk en gericht op samenwerken. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Aanstelling gebeurt conform de CAO – UMC. Standplaats is Groningen. Het UMCG beschikt over 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder studieregelingen. 
De functie is ingeschaald maximaal in schaal 9, afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. 
€ 4.200,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling). Het betreft een functie voor 12 uur per 
week (0,3fte). Op basis van de werktijdenregeling Sector F werkt u bij een voltijds aanstelling 40 
uren per week, waarmee u 4 uur roostervrije tijd per week opbouwt. De aanstelling is op 
tijdelijke basis voor de periode van 1 december 2021 tot 1 december 2023.  

 
Meer informatie 
Lucienne van Eijk, algemeen coördinator C4Youth. 
L.M.van.Eijk@umcg.nl, 06-48141063 

 
Solliciteren 
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern verspreid. De sluitingsdatum is maandag 1 
november 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagochtend 10 november. 
U kunt uw sollicitatie via email richten aan: 
 
Lucienne van Eijk  
Algemeen coördinator C4Youth 
L.M.van.Eijk@umcg.nl 
 


