Veilig Thuis Midden-Brabant is het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de
regio Midden-Brabant en is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
Werken bij Veilig Thuis betekent actief zijn in een sterk veranderende, variërende, uitdagende en innovatieve
omgeving. Daarbij werk je samen met vele ketenpartners uit de (jeugd)zorg, hulpverlening en bijvoorbeeld
politie. Dit ketennetwerk biedt je interessante kijkjes in diverse instellingen waarmee jij je ontwikkeld naar de
samenwerkende professional van de toekomst. Ben jij diegene die graag in dergelijke omgevingen werkt? Dan
zijn wij op zoek naar jou!

Wegens uitbreiding zijn er vacatures ontstaan voor de functie van:

CASEMANAGER Veilig Thuis
24-36 uur per week
Vacaturenummer: 2019-03
De functie
De casemanager adviseert, beoordeelt, ondersteunt en doet onderzoek naar telefonisch of schriftelijk
binnenkomende meldingen rondom (vermoedens) van alle vormen inzake kindermishandeling en/of huiselijk
geweld en is verantwoordelijk voor de besluitvorming en risicotaxatie. De casemanager doet dit samen met de
cliënt, collega’s en ketenpartners met het doel de veiligheid van alle gezinsleden te borgen, hulpverlening op
gang te brengen en, indien nodig, een dwangkader aan te vragen opdat de veiligheid alsnog geborgd wordt. De
casemanager zet meldingen door naar het voorliggend veld of naar de backoffice als het noodzakelijk is om
onderzoek in te stellen.
Huiselijk geweld en kindermishandeling beperken zich niet tot de kantoorwerktijden. Samen met je collega’s
sta je voor een 24-uurs cliëntveiligheid en –bereikbaarheid; 7 dagen per week. Je werkt overdag in diensten,
maar ook in de avond en/of nacht en/of het weekend. Voor deze vacature zijn we op zoek naar medewerkers
die het prettig vinden om naast het werken tijdens kantooruren ook om flexibel buiten kantooruren de
bereikbaarheid vorm te geven.
Wij vragen
Voor het succesvol uitoefenen van deze functie vragen wij minimaal een afgeronde Hbo-opleiding (MWD /
social work of aanverwant met minimaal 3 jaar gerichte werkervaring in systeemgerichte hulpverlening en
aantoonbare affiniteit met kindermishandeling en huiselijk geweld. Je vindt het prettig om ook buiten

kantoortijden te werken, bent SKJ geregistreerd/kunt je SKJ registreren, ervaren in rapporteren en doen van
verslaglegging en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Daarnaast ben je resultaatgericht, analytisch en beschik je over gedegen kennis van de sociale kaart. Je bent
flexibel, kunt werken onder druk en omgaan met weerstand en agressie. Uiteraard beschik je ook over goede
digitale vaardigheden en het vermogen om netwerkcontacten te organiseren en te onderhouden.
Wij bieden
Ruime flexibiliteit en de mogelijkheden om te werken binnen en/of buiten kantooruren. In je werk word je
ondersteund met werkbegeleiding en zijn er ruime mogelijkheden tot (bij)scholing. Het aantal werkuren is
afhankelijk van jouw voorkeur; minimaal 24 tot maximaal 36 uren gemiddeld per week. Het betreft in eerste
instantie een contract voor een periode van 1 jaar. Bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden zal
de arbeidsovereenkomst overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Rechtspositie conform
CAO Jeugdzorg, schaal 10 (maximaal € 4092,26 bruto per maand). Daarnaast kent de CAO een
onregelmatigheidstoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8% en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Margit Dekkers, M.Dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl
Voor informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant zie www.veiligthuismiddenbrabant.nl. Het overleggen van
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste bij aanstelling. De reactie, vergezeld van een CV en
motivatiebrief met bijbehorend vacaturenummer 2019-03, kan voor 22 mei 2019 gemaild worden naar
sollicitatie@veiligthuismiddenbrabant.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

