
 

 
  

 
Veilig Thuis Kennemerland is per 1 januari 2016 een zelfstandige stichting, die op een innovatieve en 
efficiënte wijze haar werkzaamheden organiseert. Onze missie is het voorkomen en stoppen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle 
betrokkenen. De visie van Veilig Thuis Kennemerland is dat geweld achter de voordeur niet 
acceptabel is! Negen gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Kennemerland. 
 
Veilig thuis Kennemerland participeert in een van de eerste echte Multi disciplinaire centra namelijk 
het MDCK. Veilig Thuis Kennemerland heeft de regiefunctie in het MDCK. Het MDCK is een 
samenwerkingsverband van justitiële, medische en (jeugdzorg)instellingen. Iedere dag is er op het 
MDCK een intersectoraal team aanwezig dat direct aan de slag kan als er sprake is van acute en/of 
structureel ernstige onveiligheid. De gedragswetenschappers bij Veilig Thuis maken onderdeel uit 
van dit intersectorale team. 
 
Naast het MDCK heeft Veilig Thuis Kennemerland ook de regie over de Integrale Crisisdienst Jeugd 0-
23 jaar en het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Beide centra worden doorontwikkeld tot een 
MDA++. 
 
Sta je stevig in je schoenen, heb je een oplossingsgerichte inslag en ben je in voor een uitdaging? Dan 
is deze functie zeker interessant voor jou! Wij zijn op zoek naar een  
 
 

Gedragswetenschapper 
voor Veilig Thuis Kennemerland in Haarlem 

28-36 uur per week 
 

 
Als gedragswetenschapper lever je een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering van de 
taken van Veilig Thuis, het MDCK en CSG. In multidisciplinair teamverband werk je mee aan het 
onderzoek naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling die bij Veilig Thuis gemeld 
zijn. Je geeft vanuit de eigen vakinhoudelijke kennis adviezen aan een enthousiaste groep 
maatschappelijk werkers en geeft zo richting aan de onderzoeken. Ook werk je nauw samen met de 
vertrouwensartsen die binnen Veilig Thuis werkzaam zijn. 
 
In complexe casuïstiek voer je zelf onderzoeksactiviteiten uit. Dit kan bestaan uit het voeren van 
gesprekken met cliënten, waaronder kindgesprekken. Daarnaast lever je vanuit je professionaliteit 
een bijdrage aan de werk- en beleidsontwikkeling binnen Veilig Thuis als geheel en het MDCK.  

 
Taken 

• Je bent beschikbaar voor overleg en ondersteuning in gesprekken en huisbezoeken van de 
medewerkers VT 

• Je beoordeelt aangemelde en in behandeling zijnde casuïstiek en adviseert medewerkers bij 
de interpretatie van de dossiergegevens (triage/(a)mdo) 



 

 
  

• Je adviseert gevraagd en ongevraagd medewerkers bij werkzaamheden Veilig Thuis 
Kennemerland; o.a. bij het doen van onderzoek 

• Je werkt aan deskundigheidsbevordering binnen het team  
• Je fungeert als eerste aanspreekpunt en opschaling voor collega’s in het algemeen in 

casuïstiek die vastloopt, en in het bijzonder als de inhoud van de casuïstiek de expertise van 
de GW vraagt 

• Je werkt aan professionalisering van de organisatie door mee te denken over 
beleidsvraagstukken en doorontwikkeling van Veilig Thuis en MDA++  

• Je monitort de interne kwaliteit en adviseert het MT 
• Je bent betrokken bij de ontwikkeling van landelijke standaarden en richtlijnen 
• Je draait mee in de 24/7 achterwachtdiensten Veilig Thuis en Integrale Crisis Dienst 

Wat vragen wij? 

• een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek/gezinspedagogiek of psychologie; 
• BIG- en/of SKJ-registratie; een aantekening diagnostiek NIP of NVO; 
• recente ervaring op het gebied van screenende diagnostiek en kennis van passende 

behandelingen; 
• kennis van en enige jaren werkervaring in de jeugdhulpverlening, volwassenen-GGZ, 

ouderenmishandeling en/of echtscheidingsproblematiek; 
• kennis van Signs Of Safety en oplossingsgericht werken; ervaring met netwerkoverleggen; 
• kennis van en ervaring met het drang- en dwangkader; 

Wat bieden wij? 

• Een professionele werkomgeving waar nauw met elkaar wordt samengewerkt 
• Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar, met de intentie tot vast dienstverband bij goed 

functioneren en aanhoudende instroom van werk 
• Per 1-7-2018 zijn salaris en de arbeidsvoorwaarden conform de CAO jeugdzorg schaal 11, 

minimaal € 3.115,51 en maximaal € 4.707,94 bruto per maand bij een fulltime dienstverband 
(36 uur) 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor algemene informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Yna Pothoven, manager 
Veilig Thuis, via telefoonnummer 088-8006200 of e-mail: ypothoven@veiligthuis-ken.nl. 

U kunt uw sollicitatie vóór 30 september 2018 sturen naar salaris-hr@veiligthuis-ken.nl ter attentie 
van Bianca Drost. 

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. 


