
VACATURE

WIE KOMT HET INTEGRALE
TEAM VAN BLIJVEND
VEILIG VERSTERKEN?

Veiligheid voor alle gezinnen en blijvende
verandering, daar gaan wij voor. Structurele
problemen vragen om een radicaal andere
aanpak. Blijvend Veilig is een landelijke
proeftuin en werkt in de praktijk aan de
doorontwikkeling van de aanpak binnen het
toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 

GEZOCHT:
GEDRAGSDESKUNDIGE MET
FOCUS OP VEILIGHEID EN
HART VOOR SAMENWERKING!

Hoe ziet werken bij Blijvend Veilig eruit?
Werken bij het integrale team van Blijvend Veilig is veelzijdig, uitdagend en verrijkend. Als
gedragsdeskundige ondersteun je het team bij het zoeken naar oorzaken en blijvende
oplossingen voor huiselijk geweld, kindermishandeling en complexe problematiek. Om zo
blijvende veiligheid te realiseren, voor alle gezinsleden van 0 tot 100 jaar. Wat het gezin
nodig heeft om blijvende veiligheid te realiseren, is het uitgangspunt. Vanuit een
gefaseerde, systeemgerichte en oplossingsgerichte aanpak brengen we veiligheidsrisico’s
in kaart (TOP 3 methodiek). Je voegt vakinhoudelijke expertise toe bij het voeren van
caseloadgesprekken en bij besluitvorming tijdens casuïstiekbespreking. Waar nodig voer je
diagnostisch onderzoek en dossieronderzoek uit. Daarnaast werk je mee aan de
doorontwikkeling van de werkwijze van Blijvend Veilig. In diverse ontwikkelgroepen werk je
samen met partners in het werkveld aan innovatie en het verbeteren van de samenwerking. 



Je werkt in een professioneel, betrokken en
leergierig team. 
Je staat in het oog van een ambitieuze
transformatie en draagt bij aan de hervorming van
het zorgstelsel. 
Je verdient een salaris en arbeidsvoorwaarden
conform de cao jeugdzorg.
Een tijdelijke aanstelling tot eind 2023, met de
mogelijkheid tot verlenging (eventueel op basis van
een detachering). 

Wat bieden we?

Wie zoeken we?
Je bent een ervaren psycholoog of orthopedagoog met minimaal twee jaar werkervaring. Je
hebt een scherpe focus op veiligheid en brede kennis van gezinssystemen, risicotaxatie en
ontwikkelingspsychologie en -pathologie. Je bent creatief en houdt ervan buiten de kaders
naar blijvende oplossingen te zoeken. Je hebt ruime ervaring met relevante richtlijnen,
methodieken, erkende therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden voor
gezinnen en huishoudens. Je weet anderen op inhoud uit te dagen en nodigt uit tot reflectie.
In hectische situaties laat je je niet snel uit het lood slaan en je kan je goed verhouden tot
een werkomgeving met beperkte kaders. Naast een afgeronde universitaire opleiding
psychologie of orthopedagogiek beschik je over een relevante beroepsregistratie op
masterniveau (BIG, NIP, NVO, SKJ). De basisaantekening psychodiagnostiek is een pré.
We zoeken iemand die minimaal 32 uur beschikbaar is. 

Interesse?
Enthousiast geworden? Reageren
kan tot 20 november via
werkenbij@blijvendveilig.nl. Meer
weten over deze vacature? Neem
dan contact op met teammanager
Rik ten Brinke M: 0650056906 E:
rtenbrinke@blijvendveilig.nl


