
 

 
  

 
Veilig Thuis Kennemerland is een organisatie 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!   
Acht gemeenten, één advies- en meldpunt: Veilig Thuis Kennemerland. 
 
Ben jij een ervaren manager die het leuk vindt om mee te bouwen aan de doorontwikkeling van 
Veilig Thuis Kennemerland? Dan is deze functie zeker interessant voor jou! Wij zijn op zoek naar een  
 
 

Manager Veilig Thuis 

voor Veilig Thuis Kennemerland in Haarlem 
32-36 uur per week 

 
De manager is integraal verantwoordelijk en stuurt en coacht de verschillende teams op kwaliteit 
met ondersteuning van teamcoördinatoren. De manager is in deze hoedanigheid verantwoordelijk 
voor een juiste personeelsbezetting, stimuleert en faciliteert deskundigheidsontwikkeling en draagt 
verantwoordelijkheid voor de financiële doelstellingen. Ook is de manager onderdeel van het 
managementteam met één andere manager en directeur/bestuurder. 

Wat ga je doen? 

• Je geeft sturing aan de verschillende teams en de teamcoördinatoren. 

• Je behaalt de personeelsresultaten door het managen van verwachtingen van zowel de 
organisatie als de medewerkers zelf. 

• Je plant, beoordeelt de resultaten en houdt deze bij. Je coacht en adviseert de 
medewerkers.  

• Je ontwikkelt, coördineert en handhaaft de systemen, beleid en procedures. 

• Je zet de lijnen uit waarbij je zorg draagt voor het verbeteren van werkprocessen en 
systemen. 

• Je vertaalt de organisatorische doelstellingen naar de teamcoördinatoren. 

• Je bent verantwoordelijk voor de verbinding tussen de regioteams en het MT. 

• Je werkt samen met de deelnemende gemeenten en ketenpartners die nodig zijn voor 
een overkoepelende aanpak en maakt werkafspraken met hun.  

• Je zet de koers uit en bent verantwoordelijk voor het positioneren van de organisatie in 
de regio. 

• Je signaleert risico’s en kansen en je anticipeert hierop en vertaalt dit naar strategische- 
en tactische plannen.  

• Je zorgt voor beleidsontwikkeling, voortkomend uit trends en signalen vanuit de interne 
en externe omgeving.  

 

 



 

 
  

Wat vragen wij? 

• HBO+/Academisch werk- en denkniveau. 

• Je hebt ruime werkervaring (minimaal 5-7 jaar) als leidinggevende in soortgelijke 
functie(s). 

• Je past verschillende leiderschapsstijlen en veranderstrategieën toe, afhankelijk van de 
situatie. 

• Je hebt aantoonbare affiniteit met en ervaring in het sociaal domein. 

• Je beschikt over organisatie- en omgevingssensitiviteit en je bent verbindend, zowel op 
inhoud als op de relatie. 

• Je hebt kennis van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
 

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; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO jeugdzorg schaal 13, minimaal  € 
3.912,33 en maximaal € 6.195,77 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 
uur). 

Meer weten? 

Voor algemene informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Wianne Brandt, 
directeur/bestuurder, e-mail: wbrandt@veiligthuis-ken.nl. Voor inhoudelijke vragen over het werk 
kunt u contact opnemen met Yna Pothoven, manager Veilig Thuis, email: ypothoven@veiligthuis-
ken.nl. 

U kunt uw sollicitatie vóór 29 oktober 2019 sturen naar salaris-hr@veiligthuis-ken.nl ter attentie van 
Aura Clarinda. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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