
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Vacature: Coördinator Landelijk Expertise Netwerk Autisme Jonge Kind 

Het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) is een inspirerend netwerk van professionals met 
expertise op het gebied van autisme bij jonge kinderen, dat in 2013 is opgericht. Het AJK streeft er naar kinderen 
met (een vermoeden van) ASS voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind 
en ouders, zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Doelstellingen van het netwerk zijn o.a. 
uitwisseling van kennis; hanteren van uniforme werkwijzen op het gebied van vroegherkenning, diagnostiek en 
behandeling; bevorderen van samenwerking op het gebied van wetenschap en van implementatie van 
wetenschappelijke kennis in de praktijk. Voor meer informatie: www.autismejongekind.nl 
 
Om de missie van het AJK te kunnen realiseren is een ontwikkeling gaande richting een meer professionele 
organisatie van het netwerk. Dit wordt mede gefaciliteerd door een intensieve samenwerking met Stichting 
Papageno en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). We zijn nu op zoek naar een coördinator, die met 
name verantwoordelijk is voor het goed lopen van interne werkprocessen, namelijk: 

- het organiseren van twee netwerkbijeenkomsten per jaar voor de professionals verbonden aan het AJK 
in het Papageno Huis; 

- het ondersteunen van werkgroepen bij de uitvoer van hun werkzaamheden; 
- overzicht behouden en lijnen uitzetten in samenwerking met het bestuur; 
- inhoud aanleveren voor de website, in nauwe samenwerking met een collega van de NVA die 

verantwoordelijk is voor de externe communicatie van het AJK; 
- beheer van een intern online platform voor professionals; 
- beheer van een digitaal hulpmiddel voor ouders die deelnemen aan een vroege interventie omdat bij 

hun kind een vermoeden op autisme bestaat; 
- ondersteunen bij de organisatie van scholingsactiviteiten en op termijn mogelijk een congres. 
- meedenken over lange termijn beleid met betrekking tot organisatie en financiering van het AJK; 
- Ondersteunen aanvragen fondsenwerving. 

Als coördinator werk je nauw samen met het bestuur van het AJK, betrokkenen van de NVA en Stichting 
Papageno en natuurlijk met de actieve deelnemers aan het netwerk. Wij zoeken een spin in het web, die samen 
met ons de schouders er onder wil zetten om onze missie te realiseren!  
 
De functie is vacant voor ca. 4 tot 8 uur per week, in eerste instantie voor de duur van een jaar, en met 
mogelijkheid tot verlenging. Aanstelling geschied bij voorkeur op ZZP basis.  
Je bent in de functie erg vrij wat betreft werkplek en tijdsindeling. Thuis werken behoort tot de mogelijkheden, 
maar bijvoorbeeld ook bij Stichting Papageno (Laren) of op het kantoor van de NVA (De Bilt). Ca. 4 keer per jaar 
ben je als coördinator aanwezig bij een vergadering in De Bilt met het bestuur.  
 
Wij zijn op zoek naar iemand die: 

- over zeer goede kwaliteiten beschikt op het gebied van organisatie (overzicht behouden, plannen, 
vooruit denken); 

- beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
- goed kan samenwerken en verbinden; 
- zelfstandig en doelgericht werkt; 
- zich pro actief opstelt; 
- in staat is adequaat en met respect om te gaan met privacygevoelige informatie. 

De opleidingsachtergrond en werkervaring kan heel divers zijn, maar affiniteit met de doelgroep en ervaring met 
het soort werk zijn een pré. Minimaal HBO-opleidingsniveau is een vereiste.  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mathieu Pater (m.pater@stichtingpapageno.nl / 06-21543939). 
 
U kunt uw motivatiebrief en CV per email versturen aan Mathieu Pater uiterlijk 17 januari 2020. 
Sollicitatiegesprekken zullen begin februari plaats vinden. 
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