
VACATURE  

Elk gezinslid blijvend veilig, daar gaan 
we voor. Wil jij een bijdrage leveren aan 
het realiseren van onze missie? 
Solliciteer dan op deze vacature. 

Operationeel programma controller 

Houd jij van uitdaging? Weet jij als geen ander complexe projecten tot de gewenste 

resultaten te brengen? Help jij mee om vanuit de praktijk de aanpak van Blijvend 

Veilig verder te ontwikkelen?  Wij zoeken per direct een operationeel programma 

controller.

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. Blijvend Veilig is in juni 2019 gestart als één van de zes landelijke pilots in 

actielijn 5 van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd en in het Transformatieprogramma in 

de regio Amsterdam-Amstelland. In juni 2021 is de uitnodiging ontvangen om een aanvraag in 

te dienen om één van de proeftuinen te worden die het landelijk ontwikkelde Toekomstscenario 

Kind- en Gezinsbescherming gaat beproeven. Het doel van de proeftuinfase van Blijvend Veilig 

is om de reeds ontwikkelde gebiedsgerichte werkwijze zodanig door te ontwikkelen dat 

generieke invoering ervan mogelijk wordt. 

Wat ga je doen?

• Het managen van het programma en de deelprojecten

• Je ondersteunt de projectgroepen die de uitwerkingsvraagstukken uitwerken 

• Je haalt de Informatie bij verschillende partijen op, om de detailplanning op te stellen.

• Je bewaakt de vastgestelde planningen en deadlines.

• Je organiseert de nodige bijeenkomsten en vergaderingen van de verschillende 

projectgroepen, bereid de agenda voor en draagt zorg voor de verslaglegging.

• Je maakt ter verantwoording aan de stuurgroep overzichten en rapportages over de 

voortgang van de deelprojecten en het geheel.

• Je rapporteert op de risico’s in de voortgang van de deelprojecten, stelt corrigerende acties 

voor en bewaakt de uitvoering hiervan.

• Je werkt intensief samen in een gelijkwaardige rol met de twee 

teammanagers/kwartiermakers.

• Je onderhoudt contacten met externe partijen die een rol spelen in de voortgang van de 

betreffende projecten en zet hierin ook acties in om de realisatie van de 

deelprojecten/uitwerkingsvraagstukken te waarborgen.

Tijdelijke functie tot eind 2022 
voor 32/36 uur p/w 



Wie zoeken wij?

Verbinden is voor jou geen lege term, je weet verschillende partijen rond een gezamenlijk doel te 

verenigen. Een complexe setting schrikt jou niet af. Je ziet wat nodig is om resultaten te boeken en weet 

het beste uit een projectteam te halen. Je bent strategisch maar ook een echte aanpakker. Ontzorgen, 

proactief ondersteunen en aanjagen zit in je DNA. Ten slotte heb je een passende opleiding op HBO/WO 

niveau in het managen van complexe projecten.

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

➢ Samenwerken zeer professioneel, ambitieus en creatief team (binnenkort hopelijk meerdere teams)

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

➢ Een tijdelijke aanstelling tot eind 2022 (eventueel op basis van een detachering)

Interesse? 

Enthousiast geworden? Reageren kan tot 25 november bij Sarina Jones op: sjones@blijvendveilig.nl.

Meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met David Lamas, manager Blijvend Veilig, 

0621679233, dlamas@blijvendveilig.nl. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op 26 november 2021. 


