
 
 
 
Wil jij voor ieder kind een veilige jeugd? Wordt dan Medewerker Veilig Thuis! 
Het Zorg- en Veiligheidshuis zoekt voor beide locaties (Gouda en Leiden) nieuwe collega’s  
 

Medewerkers Veilig Thuis (onderzoekers) 
(32-36 uur per week) 

 
 
Een veilige jeugd, iets wat niet iedereen ervaart. Ruzies, scheidingen, alcoholmisbruik, veel kinderen 
worden hier te vroeg mee geconfronteerd. Kinderen zijn niet de enige slachtoffers. Ouders, partners, 
familie, vrienden, de hele maatschappij wordt beïnvloed door onveilige thuissituaties. Oplossen lukt 
niet altijd vanzelf. Hier komt het Zorg- en Veiligheidshuis dan bij kijken. Wij zijn erop gericht om 
kwetsbare burgers toe te leiden naar de zorg die zij nodig hebben Wij bieden advies en 
ondersteuning aan burgers en professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan er 
melding gedaan worden op basis waarvan wij onderzoek doen naar wat nodig is om de veiligheid van 
de betrokkenen te herstellen.  
 
Wat ga je doen? 
 

 Gestructureerd de veiligheid inschatten; 

 Gesprekken voeren met, en informatie inwinnen bij gemelde personen, het informele 
netwerk en betrokken beroepskrachten; 

 Vervolgstappen inzetten, waarbij het motiveren van betrokkenen voor verdere hulp en 
ondersteuning een belangrijke plaats inneemt; 

 Onderzoek doen bij jeugdigen en volwassenen na meldingen met vermoedens van 
kindermishandeling en/ of huiselijk geweld; 

 Contacten onderhouden met medewerkers van lokale teams en andere 
samenwerkingspartners; 

 Deelnemen aan de bereikbaarheidsdienst na kantoortijden. 
 
Buiten deze werkzaamheden ben je altijd vrij om andere werk-verbeterende ideeën aan te dragen. 
Jouw mening en ervaring wordt erg op prijs gesteld. Jij bent immers de expert!  
 
 
Wie ben je?  
 

 Je bent een afgestudeerd HBO-er (MWD, SPH, Pedagogiek of Social Work) met relevante 
werkervaring;  

 Je bent SKJ geregistreerd; 

 Je hebt een gedegen kennis van de jeugdzorg; 

 Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologie en psychopathologie; 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met drang en dwang;  

 Je hebt vaardigheden om te bemiddelen bij eventuele conflicten; 

 Je bent in staat om over de grenzen van de jeugd- en volwassenenzorg heen te kijken; 

 Je beschikt over de volgende competenties: klantgericht, kwaliteitsgericht 
resultaatgericht, sensitiviteit, doelgericht, overtuigingskracht, flexibiliteit en  
stressbestendigheid; 



 Je hebt goede schriftelijke- en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs en bij voorkeur heb je de beschikking over een eigen 
auto. 
 

 
Wat bieden wij jou? 

 Een veelzijdige functie binnen een dynamische omgeving; 

 Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.865,- 
(aanloopschaal 9) en maximaal € 4.671,- (functionele schaal 10), bij een volledig dienstverband 
van 36 uur per week; 

 17,05% Individueel Keuze Budget (waaronder 8% vakantiegeld, 6,8% eindejaarsuitkering en 
2,25% overig) om extra verlof, opleidingen, aanschaf fiets mee te financieren of als extra 
inkomen te laten uitbetalen op een moment dat jou schikt; 

 Hecht volgt de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) en heeft een aantrekkelijk 
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectiviteitskorting (o.a. zorgverzekering, 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, woon- en autoverzekering) en kortingen op uitstapjes; 

 We hebben een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP; zo betalen wij twee derde van jouw 
pensioen; 

 De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar en bij goed functioneren is zicht op 
verlenging van het contract. 

 
 
Wie zijn wij?  
 
Het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden is een samenwerkingsverband van organisaties die zich 
richten op het terugdringen van overlast en criminaliteit. Het verbindt strafrechtelijke-, bestuurlijke- 
en zorgtrajecten met elkaar en is volop in ontwikkeling. Er wordt vanuit twee locaties gewerkt: 
Leiden en Gouda.  
 
Alle gemeenten in de regio Hollands Midden zijn aangesloten bij het Zorg- en Veiligheidshuis. 
Professionals kunnen personen en gezinnen aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit kunnen 
personen en gezinnen zijn waar een zorgaanbod alleen niet voldoende is om de problemen die 
spelen aan te pakken. Ook worden personen besproken die in detentie zitten of hebben gezeten. 
 
De organisaties die samenwerken binnen het Zorg- en Veiligheidshuis zorgen voor een gezamenlijke  
aanpak en geven daarmee invulling aan de samenhang tussen straftrajecten, bestuurlijke trajecten 
(bijvoorbeeld werk en inkomen) en zorg. 
 
Veilig Thuis maakt onderdeel uit van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en is opgedeeld in 
een aantal teams; vier onderzoeksteams (gekoppeld aan een regio) en het Centrale Meldingen- en 
Adviesteam. 
 
Interesse? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met managers Roland van den Berg 
tel: 088-3084951 of Eus Zegers tel. 088-3084895. 
 
Direct reageren? 
Je sollicitatie (cv voorzien van motivatie) ontvangen we graag onder vermelding van 
vacaturenummer 071A via email:  vacatures@rdoghm.nl 
 
 

mailto:vacatures@rdoghm.nl


En verder belangrijk om te weten: 

 Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 

 Het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de 
procedure. 

 Indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het 
Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online via MS Teams plaatsvinden.  

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 
Als je bij ons solliciteert gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de gegevens die je aan ons verstrekt. 

Wil je hier meer over weten, klik dan op deze link https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-

ggd/privacy voor onze privacyverklaring. 

Om bij de RDOG HM te kunnen werken heb jij een VOG nodig.  

https://www.ggdhm.nl/artikelen/item/over-de-ggd/privacy
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