Profiel

Kinderombudsman

Kinderombudsman
Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman die er op toeziet dat de rechten van
kinderen worden nageleefd. Het is een landelijk functionerend instituut dat onderdeel uitmaakt
van het Bureau Nationale ombudsman in Den Haag. De Nationale ombudsman is een Hoog
College van Staat: onafhankelijk en onpartijdig. Binnen deze organisatie wordt de
Kinderombudsman ondersteund door specialisten op het terrein van kinderrechten. De
Kinderombudsman is een substituut ombudsman.
Voor meer informatie zie:
 de websites: www.kinderombudsman.nl en www.nationaleombudsman.nl
 Wet Nationale ombudsman
 Wet Kinderombudsman
 Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
 Algemene wet bestuursrecht, Wet rechtpositie Raad van State, Algemene Rekenkamer
en Nationale ombudsman
 Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 Algemene Maatregel van Bestuur: het besluit rechtpositie Raad van State, Algemene
Rekenkamer en Nationale ombudsman
De taak van de Kinderombudsman
De Kinderombudsman bevordert, beschermt en behartigt de rechten en belangen van jongeren
(tot 18 jaar). Dit doet hij/zij door:
 proactief handelen voor een structurele verbetering van de positie van jongeren;
 onderzoek doen naar de implementatie van kinderrechten en monitoring van de
voortgang;
 advisering op basis van signalen en klachten;
 een overtuigend publiek optreden.
De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de
overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en
de gezondheidszorg.
De Kinderombudsman doet onderzoek naar de klachten en signalen die hij ontvangt van
kinderen, ouders, grootouders, pleegouders, broers of zussen en professionals. Op basis
hiervan adviseert hij gevraagd en ongevraagd het parlement, het kabinet en organisaties en
maakt mensen bewust van de kinderrechten. Op die manier verbetert hij de positie van
kinderen en jongeren in Nederland.
Functie en profiel Kinderombudsman
De Kinderombudsman is het gezicht van de kinderrechten. Hij/zij neemt actief deel aan het
maatschappelijk debat. Media zijn een vanzelfsprekende partner voor het bereiken van zijn
doelstellingen.

De Kinderombudsman is benaderbaar en toegankelijk voor jongeren. Hij/zij onderhoudt
contacten met hun vertegenwoordigers. Bij de uitvoering van zijn taken houdt de
Kinderombudsman rekening met de mening van jongeren zelf, hun belangen en hun
belevingswereld.
De Kinderombudsman is een bruggenbouwer die oog heeft voor de mogelijkheden en kansen,
maar ook voor de beperkingen van zijn rol in het bestuurlijke, maatschappelijke en politieke
speelveld. Daartoe onderhoudt hij/zij actief relaties met jongeren en hun vertegenwoordigers,
overheidsinstanties en privaatrechtelijke organisaties, politiek en media.
De Kinderombudsman is een volwaardige gesprekspartner op hoog niveau en is de verbindende
factor voor partners in het maatschappelijk veld.
Functie-eisen
Het accent bij deze vacature ligt op een krachtige, innovatieve persoonlijkheid met élan die zich
met hart en ziel wil inzetten voor de rechten van het kind. Hij/zij staat dichtbij de leefwereld
van jongeren, is onafhankelijk en heeft gedegen kennis van kinderrechten.
Wij vragen:
•
gedegen kennis van kinderrechten;
•
ervaring met het doen van onderzoek;
•
inhoud en niveau van de huidige functie zijn zodanig dat deze een benoeming op het
niveau van Kinderombudsman rechtvaardigen;
•
uitgesproken motivatie voor de inhoud van het werk van Kinderombudsman;
•
onafhankelijk en onpartijdig;
•
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
•
gezaghebbendende uitstraling en presentatie;
•
sterk verbindend vermogen;
•
bestuurlijk en politiek sensitief;
•
krachtige persoonlijkheid;
•
een teamspeler, open en benaderbaar;
•
inspirerend en innovatief.
Benoeming en arbeidsvoorwaarden
De Tweede Kamer benoemt op verzoek van de Nationale ombudsman één of meer personen tot
substituut en wijst daarbij een substituut aan die de functie van Kinderombudsman heeft (zie
hiervoor artikel 9 lid 1 in de Wet Nationale ombudsman). De benoeming van een substituut
geschiedt voor de duur van de ambtstermijn van de Nationale ombudsman op wiens verzoek hij
is benoemd, vermeerderd met een jaar (zie hiervoor artikel 9 lid 2 in de Wet Nationale
ombudsman).
De bezoldiging van de substituut bedraagt € 9.818,34 bruto per maand, exclusief vakantieuitkering en eindejaarsuitkering. Hij ontvangt daarnaast een ambtsjubileumgratificatie, een
vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. (zie hiervoor artikel 1, lid 3 en artikel 3 van de
Wet rechtpositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman).
Voor zijn pensioen is de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers van toepassing.

Procedure
De Tweede Kamer benoemt de Kinderombudsman op basis van een aanbeveling van drie
kandidaten door de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman laat zich bij de selectie
bijstaan door een commissie, waarin naast substituut ombudsman mevrouw Sylvester, twee
externe leden zitting zullen hebben. Een onderzoek naar antecedenten maakt onderdeel uit van
de procedure.
Bureau Nationale ombudsman laat zich in deze procedure bijstaan door mevrouw Van Rijnen
van Vanderkruijs, partner in executive search. U kunt uw interesse kenbaar maken door een
motivatie en toelichting (inclusief een actueel cv met nevenfuncties) uiterlijk zaterdag 5
maart 2016 te sturen naar kinderombudsman@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen
geïnteresseerden ook bellen met mevrouw Van Rijnen op 030-8200064.
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Mocht u geen
bevestiging ontvangen, neem dan contact op met mevrouw Engels op 030-8200064.

