
 

 

                Vacature Gedragswetenschapper 

 

Na een energieke werkdag stap je de auto in en zet je de radio aan. Op het nieuws hoor je een 
item over de groeiende wachtlijsten binnen de jeugdzorg. Ook jij weet dat dit probleem al 
langere tijd speelt. Wat ben je toch blij dat bij jullie alles zo is ingericht dat cliënten direct een 
contactpersoon hebben. Onderweg naar huis denk je na over de bespreking die je zojuist hebt 
gehad met een Jeugdbeschermer over een cliënt, namelijk een 14-jarige jongen die betrokken 
is geweest bij een steekincident. Jullie stellen jezelf direct de vraag: ‘wat maakt dat deze 
jongen, op dit moment, in deze omstandigheden, op deze jonge leeftijd dit doet?’ Samen 
hebben jullie gepuzzeld en overal naar gekeken: de thuissituatie, zijn vrienden, de band met 
zijn ouders etc. Vervolgens hebben jullie een plan opgesteld over de zorgen en krachten en wat 
een mooie eerste stap zou kunnen zijn met deze jongen. 

Het geeft je zoveel voldoening om de Jeugdbeschermer verder te helpen. Daarnaast kijken 
jullie niet alleen naar de cliënt, maar ook naar het gezin. Hier krijg jij energie van en geen 
werkdag is voor jou hetzelfde! Je hebt impact, bent van betekenis en je hebt vrijheid in jouw rol 
als Gedragswetenschapper. 

Om ons team verder te versterken zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper. Iemand die gaat 
voor een functie met betekenis en maatschappelijke impact. Jij houdt van uitdaging en krijgt energie 
van complexe vraagstukken. Geen dag is hetzelfde, en juist dát vind jij leuk. Je krijgt veel vrijheid en 
ruimte om deze functie op jouw manier invulling te geven, uiteraard wel binnen de kaders van de wet- 
en regelgeving. En ook als je affiniteit hebt met jeugdreclassering nodigen we je graag uit voor een 
kennismaking. Eén ding staat altijd centraal: de toekomst van de cliënt.  

Over de functie 

 Jullie voeren maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. In jouw rol als 
Gedragswetenschapper krijg jij veel verschillende, vaak complexe vraagstukken. Naar elk 
vraagstuk kijk jij met een open blik.  

 Wekelijks hebben jullie een multidisciplinair overleg. Ter voorbereiding op dit overleg ontvang 
jij van de Jeugdbeschermer een analyse op de vraagstukken. Tijdens het overleg bespreken 
jullie de cliënten en adviseer jij de Jeugdbeschermer, zodat deze vervolgstappen kan maken.  

 Vanuit jouw rol als expert en coach begeleid jij je collega’s op verschillende vlakken: 
inhoudelijk maar ook in werkprocessen. Door deze begeleiding blijven zij zich ontwikkelen en 
brengen jullie de jeugdbescherming samen naar een hoger niveau.  

 Door jouw ervaring weet je als geen ander hoe je gesprekken voert en kun je jouw adviezen 
altijd inhoudelijk onderbouwen. Je weet mensen op een natuurlijke manier mee te krijgen 
zodat jouw adviezen ook uitgevoerd worden. 

 Ook in landelijke overleggen, werkgroepen en overleggen met ketenpartners heb je een 
actieve rol. Je zoekt continu de verbinding en streeft altijd naar nieuwe ontwikkelingen en 
verbeteringen.  

 
Waar ga je werken? 
Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling die jeugdbeschermings- en 
jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoert in de provincies Groningen en Drenthe. Deze maatregelen zijn 
door de rechter opgelegd. Wij helpen kinderen en ouders wanneer er ernstige problemen zijn rondom 
opgroeien en opvoeden, waar zij alleen niet uitkomen. We ondersteunen waar het kan en beschermen 
en houden toezicht waar dat nodig is. Ook begeleiden we, op verzoek van gemeenten, gezinnen met 
complexe problemen om een maatregel te voorkomen. 
 
Ook Veilig Thuis Groningen is onderdeel van onze organisatie. Hier kunnen mensen terecht die hulp 
zoeken voor zichzelf of voor mensen waarover zij zich zorgen maken. Of het nu gaat om 
ouderenmishandeling, verwaarlozing, seksueel geweld of bijvoorbeeld stalking; wij luisteren en 
denken met iedereen mee. Want wij zijn het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling voor alle inwoners van de provincie Groningen. 



Wat vragen we van jou? 

 Heb jij een afgeronde WO-opleiding?  

 Heb jij een registratie in het SKJ-register of BIG-register?  

 Ga jij voor afwisseling, uitdaging en ben je oplossingsgericht?  

 Kan jij goed luisteren en advies geven? 

 Stel jij het belang van onze cliënt altijd centraal?  

 Heb jij lef en ben je proactief?  
 

Ja? Reageer dan direct!  

 
Wat krijg je van ons? 

 Als Gedragswetenschapper heb je alle ruimte, mogelijkheden en vrijheid om jezelf verder te 
ontwikkelen. Wij investeren in jouw ontwikkeling en bieden je veel ruimte om trainingen en 
opleidingen te volgen;  

 Je komt direct in dienst bij Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen, want wij 
binden graag goede mensen; 

 Een bruto maandsalaris van tussen de € 4.000,- en € 5.600,- o.b.v. 36 uur per week volgens 
schaal 11/12; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering (8,3%) en een 
pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn;  

 Een baan met veel uitdaging, ontwikkeling en een maatschappelijke missie: wij zijn er voor 
iedereen, jong en oud, man of vrouw, pleger of slachtoffer. 

 
Wil jij ons leren kennen? 
Gaat jouw hart sneller kloppen van deze vacature? Dan willen wij graag een bakje koffie met jou 
drinken om kennis te maken. Tijdens deze kennismaking willen we jou leren kennen en ons verhaal 
met jou delen. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Tjenny van der Veen, 
Adjunct-directeur primair proces (050 - 5239294) 
 


