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Defence for Children zoekt voor de Werkgroep Kind in AZC een coördinator die wil werken in een 
organisatie die zich hard maakt voor de rechten van kinderen. Wil jij je met hart en ziel inzetten voor 
kinderrechten? Dan zoeken wij jou als: 
 

Coördinator Werkgroep Kind in AZC (16 uur per week) 
 
Asielzoekerscentra zijn momenteel bijna dagelijks in het nieuws. Ze zitten overvol en laten aan 
verschillende kanten te wensen over. De werkgroep Kind in AZC heeft als doel om de 
leefomstandigheden van de kinderen in deze centra te verbeteren en toe te zien op de naleving van 
hun rechten. De werkgroep is een samenwerkingsverband van Stichting de Vrolijkheid, UNICEF 
Nederland, Save the Children, VluchtelingenWerk en Defence for Children. De werkgroep doet dit 
door expertise te bundelen, een gezamenlijke aanspreekpunt te zijn voor politiek, overheid en 
maatschappelijke organisaties en als ‘waakhond’ te fungeren bij het volgen van politiek, beleid en 
praktijk. 
 
Wat houdt de rol in? 
 
Vanuit de deelnemende organisaties is een projectgroep gevormd die uitvoering geeft aan de 
activiteiten van de werkgroep. We zoeken hiervoor een coördinator. Daarnaast is er een stuurgroep 
die toezicht houdt op de uitvoering van de activiteiten en het werkplan en de begroting samenstelt. 
 
De coördinator verricht werkzaamheden t.b.v. de werkgroep en de deelnemende organisaties en 
treedt in dienst bij Defence for Children.  
 
Looptijd: van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 
 
Wie ben jij? 

• Strategisch en proactief; 
• Organisatorisch sterk; 
• Sociaal sterk; 
• Zelfstandig; 
• Flexibel inzetbaar. 

 
Wat ga je doen? 
 

• Zorgen voor totstandkoming van beleidsplan, werkplan en begroting; 
• Organiseren en faciliteren van de bijeenkomsten van de projectgroep en de stuurgroep; 
• Coördineren van onderzoek, lobby, advocacy, campagnes en andere in het werkplan 

opgenomen werkzaamheden en activiteiten; 
• In kaart brengen en onderhouden van relevante contacten bij politiek, overheid en 

maatschappelijke organisaties, in afstemming met de projectgroep; 
• Actief volgen en delen van de politieke agenda m.b.t. relevante thema’s; 
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• Kansen signaleren voor effectieve lobby; 
• Zorgen voor heldere communicatieboodschappen via de juiste communicatiekanalen, evt. 

met gebruikmaking van communicatie-expertise van één van de deelnemende organisaties; 
• Zorgen voor effectieve woordvoering en onderhouden van contacten met pers en media; 
• Organiseren van expert meetings; 
• Plannen van overleg met COA en andere relevante partijen in de migratieketen. 

 
Wat breng je mee? 

• WO werk- en denkniveau; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
• Minstens vijf jaar ervaring met projectcoördinatie en lobby; 
• Ervaring met woordvoering en deskundigheid op het gebied van communicatie-uitingen en -

kanalen; 
• Kennis van en ervaring met opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland; 
• Kennis van kinderrechten en het VN Kinderrechtenverdrag is een pre; 
• Ervaring met het coördineren van een coalitie is een pre; 
• Gezien de aard van de functie geven wij voorrang aan kandidaten die vanuit eigen ervaring of 

achtergrond affiniteit hebben met kinderen in de asielopvang. 
 
Wij bieden 

• Een uitdagende en inspirerende functie binnen een professionele kinderrechtenorganisatie; 
• Een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief; 
• Een prachtige werkomgeving in Het Kinderrechtenhuis te Leiden; 
• Een bruto maandsalaris tussen de € 1.333,- en € 1.936,- bij een 16-urige werkweek; 
• Goede arbeidsvoorwaarden (CAO Sociaal Werk) en opname in het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. 
 
 
Kinderbescherming 
Defence for Children voert een actief kinderbeschermingsbeleid. Daarom vragen wij kandidaten tot 
naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het 
Gedrag. 
 
Reageren? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je uitgebreide motivatiebrief en CV vóór 14 oktober 
2022 uitsluitend via de e-mail naar: m.eschauzier@defenceforchildren.nl. Voor nadere informatie 
kun je op dinsdag en donderdag bellen met Marinke Ros, 06 48 52 78 55. 
 
 


