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Projectleider Ouderschap Blijft  

Ouderschap Blijft 

Ouderschap Blijft is een vorm van ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding. De 

methodiek is gericht op kinderen tot 18 jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarvan 

vaak de omgang tussen het kind(eren) met de uitwonende ouder problematisch verloopt of is 

gestagneerd. Ouderschap Blijft is opgezet vanuit een Verenigingsstructuur met 24 actieve leden 

(m.n. zorgaanbieders). Het bestuur van de Vereniging wordt gevormd door bestuurders van 

lidorganisaties. Een projectgroep, trainersgroep, ontwikkelgroep en onderzoeksgroep dragen 

vanuit de vereniging zorg voor doorontwikkeling, verspreiding, training, onderzoek en 

communicatie. Instellingen kunnen lid worden van de vereniging en vervolgens, na training van 

medewerkers, de methodiek uitvoeren. Het lidmaatschap houdt in dat organisaties zowel de 

‘intensieve’ (ongeveer 25 gesprekken in ongeveer 9 maanden) als de ‘lichte’ (5 gesprekken) variant 

van de methodiek kunnen uitvoeren. Meer informatie is te vinden via de website 

www.ouderschapblijft.nl.  

 

Ter ondersteuning van bestuur, projectgroep, trainersgroep, ontwikkelgroep en 

onderzoeksgroep is de Vereniging per 1 januari 2019 op zoek naar een 

Projectleider 

(6 uur per week) 

Taken 

- inhoudelijk voorbereiden en leiden van projectgroepvergaderingen;  

- inhoudelijk voorbereiden van bestuursvergaderingen; 

- relatiemanagement (intern met lidorganisaties en extern) 

- signaleren nieuwe ontwikkelingen op het gebied van omgangsbemiddeling en - 

begeleiding na scheiding en deze in samenwerking met de diverse deelwerkgroepen 

vertalen naar plannen voor doorontwikkeling; 

- afstemming en coördineren activiteiten deelwerkgroepen Vereniging;  

- afstemming Verenigingsactiviteiten op externe ontwikkelingen;  

- opstellen van jaarverslagen en jaarplannen;  

- vraagbeantwoording via mailbox. 

 

Wat wij vragen 

- Hbo of WO werk- en denkniveau; 

- ervaring met projectleiding; 

- wetenschappelijke en praktijkkennis van (hulp bij) scheidingsvraagstukken; 
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- goede organisatorische vaardigheden; 

- goede communicatieve eigenschappen (in woord en geschrift); 

- een resultaatgerichte, ondernemende, innovatieve en verbindende instelling.  

Inzet en randvoorwaarden  

Het gaat om een inzet op projectbasis voor 6 uur per week, voor de duur van tenminste 1 jaar 

met intentie tot verlenging.  

Je werkt vanuit je eigen locatie. Secretariële en organisatorische ondersteuning vindt plaats 

vanuit het Verenigingsbureau (ambtelijk secretariaat) in Alkmaar. 

Informatie en sollicitatie  

Meer informatie is te verkrijgen via Krijnie Schotel, voorzitter bestuur Ouderschap  en bestuurder 

Horizon. 

Je kunt je sollicitatie met curriculum vitae tot en met  31 oktober 2019 sturen naar 

support@ouderschapblijft.nl ter attentie van Olaf Milders, secretaris van de Vereniging. 
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