Vacature Programmamanager Regionaal
Expertisecentrum Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling
Wie zoeken we?
Ben jij een verbinder die in staat is om samen met netwerkpartners de aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling te optimaliseren? Ben jij die bevlogen en betrokken programmamanager die
samen met ons alle onderdelen van het expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling
(HGKM) bij elkaar kan houden en brengen? Dan is dit mogelijk een functie voor jou.
Wat willen we bereiken?
In de regio Hart van Brabant is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vertalen van de beleidslijnen
van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis binnen het Regionale Centrum Huiselijk geweld en
Kindermishandeling. De ontwikkelingen en resultaten die hieruit zijn voortgekomen zullen in de
komende jaren door een netwerkorganisatie worden geborgd in de regio. In het komende jaar zullen
de volgende ontwikkelingen centraal staan bij de inrichting van het expertisecentrum huiselijk
geweld en kindermishandeling:
- Uitrollen ervaringsdeskundigheid op het gebied van HGKM in de regio;
- Doorontwikkelen coördinatiepunt trainingen/meldcode HGKM;
- Activerende rol/aanjaagfunctie om awareness rondom het thema HGKM in de regio hoog te
houden;
- Laagdrempelig kennis- en informatiedeling door operationalisering en onderhouden van
digitaal portaal.
Daarnaast, en zeker niet minder belangrijk, verbindt het expertisecentrum de verschillende andere
ontwikkelingen in de regio zoals de pilot acuut letsel van het integraal spoedplein, het
veiligheidsteam, het versterken van de wijkteams en de specifieke aandacht voor
ouderenmishandeling en seksueel geweld. Dit met als doel om een integraal aanbod in de regio in
stand te houden en verder door te ontwikkelen.
De uitdaging voor het expertisecentrum is om de kwaliteit van de integrale aanpak van HGKM binnen
het netwerk naar een hoger plan te tillen.
Wat ga je doen?
- Je bent het aanspreekpunt voor de kernpartners (IMW, Sterk Huis, Veilig Thuis, FAMEUS);
- Je verbindt de verschillende doelstellingen aan elkaar en werkt deze uit tot een
ontwikkelagenda op basis van de opdracht die door de stuurgroep wordt aangegeven;
- Je onderhoudt intensief contact met kern- en schilpartners;
- Je zorgt voor de verbinding tussen het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, de inzet van ervaringsdeskundigen en de crisisketen: CIT
(Crisisinterventieteam HvB) en Integraal Spoedplein;
- Je neemt deel aan een stuurgroepoverleg. In overleg met de voorzitter van de stuurgroep
lever je input aan vanuit de verschillende pijlers;
- Je draagt cijfers en inhoud aan voor de jaarlijkse verantwoording van de pen voerende
organisatie;
- Je neemt deel aan het accountoverleg met de accounthouder van de gemeente. Dit vindt elk
kwartaal plaats;
- Je neemt waar wenselijk en/of noodzakelijk deel aan overleggen die verbinding hebben met
de overige pijlers zoals het integraal spoedplein, CIT, Complexe casuïstiek;

-

Je bent voorzitter van de werkgroep bestaande uit deelnemers van de kernpartners.

Wie ben jij?
Je bent een verbinder die rekening houdt met alle spelers in het veld zonder daarbij het doel
uit het oog te verliezen;
Je bent bestuurlijk en politiek sensitief en behoudt rust en overzicht zonder jouw positieve
insteek, verbindingskracht en enthousiasme te verliezen;
Je hebt affiniteit met de doelgroep die te maken heeft met geweld in afhankelijkheid;
Je houdt overzicht en structuur in een speelveld waar je te maken hebt met vele belangen en
meningen;
Je bent een gesprekspartner voor medewerkers, leidinggevenden, samenwerkingspartners
en gemeente;
Je bent flexibel in werktijden, denken en taken;
Je bent een creatief denker en in staat oplossingen te bedenken voor complexe
vraagstukken.
Wij vragen
Voor het succesvol uitoefenen van deze functie vragen wij;
 HBO+ werk- en denkniveau;
 Kennis van het Veiligheidsdomein en het Zorgdomein;
 Bekendheid met werken binnen netwerkorganisaties.
Wat bieden we jou?
 Een baan van gemiddeld 24 uur per week.
 Een zeer uitdagende werkomgeving.
 Mogelijkheid om jezelf te ontplooien en kansen te creëren.
 Detachering (vanuit kernpartners Bestuurlijk Platform Hart van Brabant) is mogelijk.
 Salaris conform CAO Jeugdzorg op basis van opleiding en ervaring.
Iets voor jou?
Stuur dan uiterlijk 14 januari 2022 een mail met jouw motivatie en CV naar Tom Pietermans,
Voorzitter stuurgroep Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via
M.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl.
Heb je nog vragen?
Mail of bel met Patricia van de Graaf, teammanager Veilig Thuis Midden-Brabant.
P.vandegraaf@veiligthuismiddenbrabant.nl / 06 13 24 62 11

