
VACATURE  

Wij zoeken per direct een creatieve en 

daadkrachtige manager die richting geeft 

aan de ingezette innovatieve werkwijze van 

Blijvend Veilig. Elk gezinslid blijvend veilig, 

daar gaan we voor. 

Manager Blijvend Veilig

Ben jij een creatieve en daadkrachtige manager die het verschil wil maken in 

het fundamenteel veranderen en verbeteren van het helpen van gezinnen en 

huishoudens bij onveiligheid en  kindermishandeling? Dan zou je een enorme 

kans missen als je niet solliciteert om vanuit Blijvend Veilig een grote 

persoonlijke bijdrage te leveren in de onomkeerbare ingezette regionale en 

landelijke beweging. 

Over Blijvend Veilig

Blijvend Veilig ontwikkelt een nieuwe, geïntegreerde werkwijze om blijvende veiligheid te 

realiseren voor alle gezinsleden (0-100 jaar) in huishoudens waar onveiligheid en meervoudige 

problematiek speelt. In juni 2019 is een integraal team van start gegaan met professionals uit 

vijf organisaties (Jeugdbescherming regio Amsterdam, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis, 

Raad voor de Kinderbescherming Amsterdam, Blijf Groep). Blijvend Veilig is een van de 

proeftuinen in het kader van het  toekomstscenario  kind- en gezinsbescherming. 

Wat ga je doen?

• Je hebt een cruciale rol in het faciliteren en inspireren van het team om de missie ‘Ieder 

gezinslid blijvend veilig’ te realiseren. 

• Je zorgt voor een fijn werkklimaat, dat nodig is voor ontwikkelen, leren  en reflecteren.

• Je stuurt het proces van besluitvorming op casuïstiekniveau aan. 

• Samen met de gedragsdeskundige stuur je op de ontwikkeling van de vernieuwende 

werkwijze, bestendiging hiervan en kwaliteit van de uitvoering van het werk. 

• Het ontwikkelen doe je in verbinding met het lokale veld en de specialistische (jeugd) hulp en 

GGZ. 

• Je geeft de ontwikkeling van de uitwerkingsvraagstukken mbt de proeftuinopdracht vorm.

• Je bent de schakel tussen het primaire proces en de bestuurders van de betrokken 

organisaties en de belangrijkste stakeholders.

Wat bieden wij?

➢ Een unieke kans om bij te dragen aan sociale en maatschappelijke innovatie .

➢ Een dynamische en inspirerende werkomgeving met veel ruimte om op verschillende 

niveaus te interacteren en te verbinden.

➢ Leidinggeven aan een zeer professioneel, ambitieus en creatief team .

➢ Salaris en arbeidsvoorwaarden passend bij de functie en in lijn met de cao.

➢ Een tijdelijke aanstelling tot begin 2023 (eventueel op basis van een detachering).

Tijdelijke functie tot januari 
2023

voor 32/36 uur p/w 



Wie zoeken wij?

• Een creatieve duizendpoot met ervaring als leidinggevende in het sociale domein.

• Je denkt buiten de bestaande kaders en draagt nieuwe perspectieven aan, altijd vanuit de vraag wat 

nodig is voor de gezinnen. 

• Je hebt een sterke visie op de transformatie binnen de veiligheidsketen en het brede sociale domein.

• Je hebt een open stijl van communiceren en verbindende kwaliteiten. Zo creëer je draagvlak en weet je 

anderen te inspireren om te werken volgens de bedoeling van Blijvend Veilig. 

• Je hebt oog voor de autonomie en expertise van de teamleden. 

• Jouw kennis, persoonlijke aanpak, humor en relativeringsvermogen dragen bij aan een effectief en veilig 

werkklimaat. 

• Je bent een stevige gesprekspartner met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen 

binnen een complex en dynamisch werkveld. Escalaties grijp je aan als kans om knopen door te hakken 

en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

• Je bent een netwerker pur sang.

• Naast een academisch werk- en denkniveau en heb je minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld 

met relevante trainingen en ervaring met innoveren, verander/projectmanagement. 

Interesse? 

Enthousiast geworden? Reageren kan tot 26  november 2021  via  info@blijvendveilig.nl

Meer weten over deze vacature? Neem gerust  contact op met David Lamas  06-21679233. 

Meer weten over Blijvend Veilig? www.blijvendveilig.nl

De gesprekken zullen plaatsvinden op  1,2 of  3  december 2021.
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