
 

 
  

Veilig Thuis Kennemerland is sinds 1 januari 2020 onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. 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. 

Ter ondersteuning van onze werkzaamheden zoeken wij een allround 

medewerker bureaudienst 
16 uur per week  

 
Ben jij analytisch sterk, communicatief vaardig en durf jij door te vragen bij mensen die je voor de eerste 
keer spreekt? Dan zoeken wij jou!  
 
Wat ga je doen? 
Veilig Thuis Kennemerland is een organisatie waar alle meldingen over huiselijk geweld en 
kindermishandeling binnenkomen. Het doel van Veilig Thuis is de veiligheid voor cliënten duurzaam te 
herstellen voor alle cliënten tussen 0 en 100 jaar. De bureaudienst is de plek waar alle meldingen 
telefonisch binnenkomen. 
 
Medewerkers van de bureaudienst krijgen allerlei vragen van bijvoorbeeld bezorgde buurtbewoners, 
ongeruste leerkrachten en gealarmeerde (huis)artsen. Waar nodig neem je contact op met 
directbetrokkenen om een goede veiligheidsbeoordeling te kunnen maken. Jouw taak is goed door te 
vragen naar aanleiding van de aangegeven signalen en vervolgens advies te geven of door te zetten 
binnen Veilig Thuis Kennemerland, volgens de stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. De veiligheid van cliënten staat hierin voorop. 
 
Het werk als medewerker bureaudienst is afwisselend en vraagt snel schakelen. Je krijgt te maken met 
vragen over een grote diversiteit aan problemen, zoals ouderenmishandeling, huiselijk geweld, 
psychiatrie, complexe scheidingen en opvoedproblemen. Het is van belang dat je goed doorvraagt en in 
staat bent om snel tot de kern van de problematiek en de juiste aanpak te komen. Jij bent het 
visitekaartje van Veilig Thuis Kennemerland, dus professioneel advies en/of handelen is een must!  
 
Advies en meldingen leg je vast in het registratiesysteem van Veilig Thuis en bespreek je of draag je waar 
nodig over naar collega’s van de triagedienst. Van jou wordt een zelfstandige en zorgvuldige werkhouding 
verwacht. Je kunt helder rapporteren en terugkoppelen aan collega’s en bent goed in staat verschillende 
aspecten van veiligheid tegen elkaar af te wegen. Ook het geven van interne en externe voorlichting kan 
tot de functie van medewerker bureaudienst behoren.  
 
De werksfeer binnen Veilig Thuis Kennemerland is informeel. Er wordt hard gewerkt en collegiale 
ondersteuning, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, is aanwezig. 
 
Jouw toegevoegde waarde 

- op professionele wijze aannemen van telefonische vragen en meldingen over (vermoedens van) 

huiselijk geweld en kindermishandeling; 

- goed doorvragen en analyseren van binnengekomen telefoontjes,inclusief het maken van een 

eerste veiligheidsbeoordeling; 



 

 
  

- waar nodig contact opnemen met directbetrokkenen om een volledige veiligheidsbeoordeling te 

kunnen maken; 

- helder en accuraat kunnen rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk; 

- proactief meedenken over knelpunten en verbetermogelijkheden en het opbouwen van een voor 

de functie relevant netwerk. 

Wat vragen wij? 
- een afgeronde hbo- of wo-opleiding (SKJ-registratie niet noodzakelijk); 
- affiniteit met de doelgroep en problematiek van Veilig Thuis; 
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring met het maken van veiligheidsbeoordelingen in 

(gezins)situaties; 
- kennis van complexe problematiek en de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
- kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep; 
- kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid. 

 
Wat bieden wij? 
De functie van medewerker Bureaudienst Veilig Thuis is ingeschaald conform de CAR-UWO schaal 10. Het 
betreft in eerste instantie een tijdelijke functie. Thuis werken behoort niet tot de mogelijkheden.  
 
Geïnteresseerd? 
Word jij onze nieuwe collega? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Solliciteer snel. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Heb je nog vragen? Voor meer 
informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jenny Thomas, manager Veilig Thuis 
Kennemerland via 088-8006200 of jthomas@veiligthuis-ken.nl. 
 
Je kunt je sollicitatie vóór 17 april 2020 sturen naar salaris-hr@veiligthuis-ken.nl, ter attentie van Aura 
Clarinda. 
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