
Noord Oost Gelderland  ( standplaats Apeldoorn)  
 

Vacature: Medewerker Veilig Thuis voor 28 tot 36 uur per week 
 
Organisatieprofiel  
Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland is het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling. Een ieder, die te maken heeft met – een vermoeden van – geweld 
binnen afhankelijkheidsrelaties, kan terecht bij Veilig Thuis voor deskundig advies en 
ondersteuning en/ of het doen van een melding.  
Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in 
beweging. Veilig Thuis biedt kansen op een betere situatie.  
Veilig Thuis werkt samen met het lokale veld om de veiligheid te borgen en de benodigde 
hulpverlening in te kunnen zetten. 
 
Profiel medewerker 
De Medewerker Veilig Thuis geeft advies en neemt meldingen van vermoedens van huiselijk 
geweld of kindermishandeling aan. Bij een melding wordt beoordeeld, of, en zo ja, in welke 
mate er sprake is van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling. Op basis van de uitkomst 
stel je vast, wat er nodig is om de veiligheid te kunnen borgen en welke interventies 
noodzakelijk zijn voor herstel van de veiligheid. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd 
binnen de geldende wet- en regelgeving. 
 
Competenties 
Analytisch, besluitvaardig, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, empathisch, 
samenwerken, flexibel, resultaatgericht.  
 
Functie eisen 

 Afgeronde HBO-opleiding (sociale studies); 

 Kennis van de geldende en wettelijke kaders;  

 Kennis van kindermishandeling en huiselijk geweld zoals gezinssystematiek, agressie, 
geweldspatronen, seksueel geweld; 

 Kennis van hulpaanbod en methodieken; 

 Deelname aan 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid; 

 In bezit van rijbewijs 

 Verklaring omtrent gedrag; 
 

Wenselijk: 

 SKJ (voor)registratie (kwaliteitsregister jeugd); 

 Basiskennis van vormen van geweld zoals ouderenmishandeling, eergerelateerd 
geweld, complexe scheidingen en mensenhandel; 



 Kennis en inzicht in interventies om de veiligheid te borgen; 

 Basis kennis van pedagogiek, (ontwikkelings) psychologie en diagnostiek; 

 Basis kennis van psychiatrie, verslaving(sproblematiek), verstandelijke beperkingen; 

 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
CAO-jeugdzorg  en salaris tussen de € 2627,23 tot € 3946,90  op fultime basis en afhankelijk 
van opleiding en ervaring. 
 
Soort dienstverband 
Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren.  

Contactinformatie  
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij mevrouw Bleijenberg, teammanager, 
telefoon 06 52713295. Uw motivatiebrief en CV kunt u uiterlijk 15  januari 2017 per mail 
richten aan mevr. Bleijenberg.  I.Bleijenberg@veiligthuisnog.nl 
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