BOinK is dé landelijke Belangenvereniging van Ouders en oudercommissies in de Kinderopvang.
Veel ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder. Het is ons doel
om de belangen van deze ouders (en hun kinderen) te vertegenwoordigen en ouders en oudercommissies goed
te informeren. Wij zijn een organisatie met een grote achterban en werken met een klein, gedreven team van
professionals.
Voor ons bureau in Utrecht zoeken wij een

beleidsmedewerker/adviseur Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (32 uur)
Vanaf de invoering van de Wet Kinderopvang heeft BOinK de problemen met kinderopvangtoeslag aangekaart
en persoonlijke begeleiding aan ouders geboden. Vanaf 2008 hebben we in landelijke media en bij het
ministerie herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de misstanden die nu bekend staan als de toeslagenaffaire. In
2019 werd de kinderopvangtoeslagaffaire uiteindelijk door de Tweede Kamer, en vervolgens het kabinet,
onderkend.
Vanaf medio 2019 is BOinK zeer actief in het ondersteunen van gedupeerde ouders en werkt daarbij pro-actief
samen met Toeslagen en de betrokken ministeries en gemeenten. Hierbij zorgt BOinK dat, bij vormgeving van
beleid en bij financieel en emotioneel herstel, de stem van gedupeerde ouders vertegenwoordigd is. We
brengen onze expertise in en vertalen beleid naar toegankelijk informatie. Dit alles in nauwe samenwerking
met gedupeerde ouders en groepen ouders die zich verenigd hebben.
Wat ga je doen?
Het hersteltraject wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) van de
Belastingdienst/Toeslagen. In de functie van beleidsmedewerker/adviseur bij BOinK zijn je werkzaamheden
gericht op
 Het ondersteunen van gedupeerde ouders, in samenwerking met lotgenotencontact.
 Het geven van feedback op informatie die is gericht aan ouders vanuit het hersteltraject.
 Verzamelen van casuïstiek en het bundelen van signalen via verschillende kanalen.
 Adviseren en input leveren voor nieuwe regelingen
Wie zoeken wij?
We zoeken een gemotiveerde en communicatieve collega.
 Je hebt een afgeronde, relevante HBO/WO opleiding
 Je bent communicatief vaardig en sterk in het geven van advies en begeleiding
 Je hebt kennis van en ervaring met beleidsvraagstukken
 De rol van belangenhartiger past bij jou, je staat stevig in je schoenen, bent initiatiefrijk en pakt
vraagstukken actief op.
Wat hebben wij te bieden?
Wij bieden een stimulerende, veelzijdige functie in een dynamische sector, een team van enthousiaste collega’s
en een prettige, open werksfeer. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Zowel een dienstverband als
een zzp-constructie behoren tot de mogelijkheden.
Spreekt dit je aan?
Reageren kan t/m woensdag 6 juli door het sturen van je CV en je motivatie aan b.tersteege@boink.info .
Gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 11 en dinsdag 12 juli. Voor meer informatie kun je terecht op
https://www.boink.info/over-boink of telefonisch contact opnemen met Nienke Willering of Bernadette ter
Steege op 030-2331400.
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