
   
      
    

Bureau Jeugdzorg Limburg is voor Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg op korte termijn op 
zoek naar een 

 
GEDRAGSWETENSCHAPPER 

24 uur per week 
     
Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling waar 
slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundig advies, ondersteuning of het melden van (vermoedens 
van) alle vormen van huiselijk geweld (geweld in afhankelijkheidsrelaties). Het doel van Veilig Thuis is het stoppen en 
voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, waarbij het borgen van stabiele veiligheid 
voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat. Het werkgebied van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg omvat 
14 gemeenten. 

 

 
 

                             
 
Wat krijg jij er voor terug? 
Om te beginnen kom je terecht in een fijn team, waarin ruimte is voor overleg en ondersteuning, maar ook humor en 
gezelligheid. We hanteren de CAO Jeugdzorg waarbij jij kunt rekenen op: 
 

• Een uitdagende, inspirerende en afwisselende werkplek in een prettige en professionale organisatie met volop 
mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. 

• Inschaling conform CAO Jeugdzorg passend bij je opleiding en ervaring; salarisschaal 11, zijnde minimaal €3.506,20 en 
maximaal € 5.298,33 bruto per maand op fulltime basis;  

• Deelname aan pensioenfonds PFZW. 

• Vakantietoeslag én een vaste eindejaarsuitkering in december. 

• De mogelijkheid om werkplaats en werktijd onafhankelijk te werken. 

• Een reiskosten- en thuiswerkvergoeding. 

• Een iPhone en laptop. 
 
In deze functie ga je 24 uur per week werken, de werkdagen zijn in overleg te bepalen. In eerste instantie ontvang je een 
tijdelijk contract voor de duur van een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid bestaat uiteraard de mogelijkheid tot verlenging 
 
Enthousiast geworden?  
Graag ontvangen we je schriftelijke motivatie voor 5 februari 2023 met CV per email: vacatures@bjzlimburg.nl  Bureau 
Jeugdzorg Limburg, t.a.v. afdeling HRM, onder vermelding van “Vacature Gedragswetenschapper Veilig Thuis Noord- en 
Midden Limburg”. Inhoudelijk staat Michelle Vrancken (Hoofd Veilig Thuis NML) via 088-0073732 of via mail 
michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl  jou graag te woord. Gesprekken zullen plaatsvinden in week 6. Indien zowel jij als wij 
een mooie samenwerking zien, dan maakt het aanstellingsgesprek, een VOG en referentiecheck ook nog deel uit van jouw 
sollicitatieprocedure. 

Wat ga je doen? 
Als gedragswetenschapper bij Veilig Thuis (her)ken je alle vormen van kindermishandeling, huiselijk geweld en 
ouderenmishandeling. Je handelt vanuit een wetenschappelijk visie en biedt ondersteuning bij het creëren van veiligheid, 
het doorbreken van geweldspatronen en de inzet van risico gestuurde- en herstelgerichte zorg. Als gedragswetenschapper 
lever je een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de uitvoering van de taken van Veilig Thuis. In multidisciplinair 
teamverband lever je een bijdrage aan veiligheids- en risicotaxatie, veiligheidsbeoordeling, besluitvorming en onderzoeken 
van binnengekomen meldingen waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling, huiselijk geweld en 
ouderenmishandeling. In complexe casuïstiek sluit je desgevraagd aan bij gesprekken met betrokkenen en professionals. 
Tevens kan er een beroep worden gedaan op jou als gedragswetenschapper in het kader van psychodiagnostisch 
onderzoek of het voeren van specialistische kindgesprekken (NICHD). Je levert een bijdrage aan de 
deskundigheidsbevordering van betrokken collega’s. Je volgt en vertaalt de landelijke ontwikkelingen naar de 
werkzaamheden van Veilig Thuis en initieert verbeteringen en ontwikkelingen (waaronder methodiek). Je werkt samen met 
je collega-gedragswetenschapper, GZ psycholoog/OG, teamleider en vertrouwensarts. Je bent verbindend naar de 
partners in de keten. 
 
 
 

 
Wat breng je mee? 

• Afgeronde relevante universitaire opleiding gedragswetenschapper. 

• Enige jaren relevante werkervaring in bijvoorbeeld de jeugdzorg, volwassenen-GGZ, -ouderenzorg, of in de strafketen 
is een pré. 

• Kennis van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen van dergelijke problematiek op het cliëntsysteem 
en het individu. 

• Kennis van de visie op ketenzorg, maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke beleid HG/KM, 
handelingsprotoceol, de justitieketen en de WMO. 

• Beschikken over analytische vaardigheden , empatisch vermogen en in staat zijn te inspireren, te motiveren en te 
coachen. 

• Geregistreerd als professional bij het SKJ of in het BIG-register. 
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