
 
 

Over Stichting Ouders Lokaal 
In de Jeugdwet staat dat opvoeden en ouderschap iets is van ouders. Het is 
de taak van de gemeente om ouders daarbij te faciliteren.  
 
Een opdracht voor gemeenten is dan ook te zorgen dat opvoeden en 
ouderschap zo normaal mogelijk blijft en ‘van ouders is’. Dat betekent dat 
gemeenten zich richten op alle ouders, dus ook ouders die geen risico lopen 
of problemen hebben. Het betekent ook dat gemeenten de steun niet zelf 
organiseren, maar ouders helpen zodat ze zichzelf en elkaar kunnen  
ondersteunen.  
 
Om een impuls te geven aan dit pedagogische klimaat is in 2014 Ouders 
Lokaal ontstaan. Een platform voor en door ouders dat erop gericht is om 
ouders/opvoeders met elkaar in verbinding te brengen. Doel van Ouders 
Lokaal is het verstevigen van de informele netwerkstructuur rond opvoeden 
en opgroeien zodat er een informele sociale steun rondom gezinnen ontstaat 
waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hopen dat er op die 
manier binnen de gemeente een verschuiving ontstaat van een 
geïndividualiseerde samenleving naar een sfeer van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden (in vertrouwen) van 
kinderen. 
 

 
Profiel Account Manager Nieuwe Gemeenten 
Op dit moment zijn we actief in vier gemeenten. In 2025 willen we actief zijn 
in 25 gemeenten. Met deze groeiambitie hebben we een accountmanager 
nodig die zich bezighoudt met het werven van nieuwe gemeenten.  
 
Als Accountmanager Nieuwe Gemeenten ben je verantwoordelijk voor de 
uitbreiding van de gemeenten waarin Ouders Lokaal actief is. Je gaat dus op 
zoek naar nieuwe gemeenten. Je onderzoekt of er draagkracht is binnen de 
desbetreffende gemeente: past Ouders Lokaal binnen het lokale (jeugd) 
beleid, en wat wordt er al aangeboden rondom opvoeden? Je maakt een 
inschatting of Ouders Lokaal een (nodige) aanvulling is binnen het aanbod 
van de gemeente. Vervolgens introduceer je Ouders Lokaal, leg je de eerste 
contacten en onderhoud deze gedurende de beslissingsperiode die de 
gemeente nodig heeft om te beoordelen of Ouders Lokaal beleidsmatig en 
financieel past.   



 
Je belangrijkste taken zijn: 

• Vooronderzoek of Ouders Lokaal past binnen het jeugdbeleid.  
• Vooronderzoek vwb het bestaande aanbod binnen de gemeente op 

het gebied van preventie jeugdbeleid en of er draagkracht is voor 
Ouders Lokaal 

• Het benaderen van beleidsmedewerkers/wethouders om deze te 
enthousiasmeren over Ouders Lokaal.  

• Het opvolgen van leads die bij ons binnenkomen 
• Het onderhouden van de gemaakte contacten (bij gemeenten) en 

deze voorzien van de nodige informatie 
• Bij interesse het indienen van de subsidie aanvraag 

 
Functie vereisten 

• Je bent bekend met gemeentebeleid en subsidies 
• Je hebt affiniteit met preventie Jeugd/opvoedklimaat 
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, in woord en geschrift 
• Je houdt ervan om mensen proactief te benaderen 
• Je bent betrouwbaar en komt je afspraken na 
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau 
• Je bent zelfstandige (zzp-er) 

 

Aanbod 
Je werkt als zelfstandige op provisiebasis en deelt je eigen tijd in. De provisie 
zal bestaan uit een percentage van de verstrekte subsidie. Uiteraard kun je 
op ondersteuning van de directeur en het bestuur rekenen. 
 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan zien we graag je CV en motivatie 
per email tegemoet. Deze kun je richten aan:  info@ouderslokaal.nl t.a.v. 
Angélique Davis 
 
 
 


