
 

Bij het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies B.V. (gevestigd in Den Haag) is het 

volgende werk tijdelijk beschikbaar. 

 

 Regioadviseur kwaliteitsoordeel (18 uur/week) 
Vacaturenummer 0.1076 

 

Salarisindicatie  maximaal € 4.074,-  (S9/10- bij een volledige werkweek van 36 uren) 

Periode werkzaamheden  Vanaf heden. De eindperiode van de aanstelling ligt op 31/12/18  

 

De organisatie 

VNG Kenniscentrum 

Handhaving en Naleving  

Advies B.V. (KCHN) 

De VNG holding bevat een aantal BV’s. Een van deze BV’s is het VNG 

Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies (KCHN). Deze houdt 

zich in opdracht van de VNG bezig met onder meer toezicht en 

handhaving kinderopvang.  

 
- In opdracht van de VNG draagt het KCHN in het domein 

Kinderopvang samen met ketenpartners bij aan het formuleren en 
ontwikkelen van nieuw beleid van het ministerie SZW. De 
uitvoeringsinformatie van het expertisecentrum is van onmisbaar 
belang voor de beleidsmakers.  

- In opdracht van de VNG legt het KCHN verbindingen tussen 

gemeenten onderling met als doel expertise en ervaringen te delen. 

- Samen met GGD GHOR Nederland voert KCHN het project Nieuw 

Toezicht/Kwaliteitsoordeel uit.  

 

Het KCHN bestaat uit een directeur, 4 programmamanagers 

(Multidisciplinaire projecten, Hoogwaardig Handhaven, Zorgdomein, 

Toezicht en handhaving Kinderopvang), manager marktontwikkeling, 1 

beleidsadviseur, een stafafdeling en 4 regionaal werkende teams. 

Meer informatie: kchn.naleving.net   

 
Werkzaamheden 

Samenvatting Je werkt nauw samen met projectleider en de projectmedewerkers van 

KCHN en GGD GHOR Nederland.  Je draagt bij aan de uitvoering van 

het project Nieuw Toezicht/Kwaliteitsoordeel.  

Taakomschrijving Concreet behoort tot de taken van de regioadviseur: 

- Bouw van het kwaliteitsoordeel kinderopvang (op basis van 

projectplan); 

- Organiseren van pilots rondom kwaliteitsoordeel; 

- Ontwikkeling instrumenten waarmee gemeenteambtenaren en 

toezichthouders met (de pilot voor het) kwaliteitsoordeel aan het 

werk kunnen; 

- Begeleiden van enkele pilots (groene inspectieactiviteit, gezamenlijk 

observeren, toezicht op houderniveau); 

- Ontwikkelen visie toezicht 2019; 

- Organiseren training gemeenteambtenaren voor nieuw toezicht. 

 

Wij vragen 

Functietype  Uitvoerend/ondersteunend 

 Beleid 

Gevraagde opleiding  Juridisch 

 bestuurskunde 



Niveau opleiding  HBO/WO   

Werkervaring  Minimaal 3-5 jaar   

Functie-eisen  Kennis van de Wet kinderopvang ; 

 Brede theoretische kennis van het vakgebied, waarbij inzicht in 
bredere context dan alleen het eigen werkterrein;  

 Vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en 
problemen; 

 Vaardig in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en –
processen op alle niveaus in gemeentelijke organisaties. 

Competenties  Overtuigingskracht, zelfstandigheid, netwerken, het leggen en  
      onderhouden van contacten;  

 Communicatie en representatie; 

 Improviseren en onderhandelen, op zoek naar pragmatische  

 oplossingen 

 Het reguleren en in banen leiden van informatie- en  

 communicatiestromen; 

 Veelzijdigheid en flexibiliteit bij het opbouwen van een  
      relatienetwerk.  

 Natuurlijke communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid,  
      sociale antennes 

 

 

Meer informatie 

Over de inhoud van de functie kan contact worden opgenomen met de programmamanager van het 

KCHN -  Sabine van den Hoek op tel 06-515 064 52, e-mail: sabine.vandenhoek@vng.nl 

 

Spreekt deze functie je aan? 

Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag voor 12 januari 2018 je motivatie en CV onder 

vermelding van vacaturenummer 0.1076. Je kunt je sollicitatie mailen aan peno@vng.nl.  

 

 

Voorwaarden 

Aanstelling Het KCHN Advies  BV valt onder de verantwoordelijkheid van de VNG. 

Voor haar bestaan is het KCHN afhankelijk van betaalde opdrachten. 

Deze vacature is onderdeel van een tijdelijk project. Aanstelling zal 

derhalve tijdelijk zijn. Detachering vanuit de eigen organisatie heeft de 

voorkeur. 

Arbeidsvoorwaarden  Contractduur: Vanaf heden. De eindperiode van de aanstelling 

ligt op 31/12/18 

 De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en 

werkervaring, met daarbij mogelijk plaatsing in een 

aanloopschaal. 

 Het KCHN beschikt over een eigen 

arbeidsvoorwaardenregeling. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:peno@vng.nl

