Als het gaat om hulpvragen, advies, verwijzing, informatie en voorlichting met betrekking tot huiselijk
geweld, is het Loket huiselijk geweld de onmisbare schakel in de ketenaanpak Huiselijk Geweld in
Den Haag. Ter versterking van het team Loket huiselijk geweld zoeken wij per direct meerdere:

Persoonlijk begeleiders (32-36 uur per week)
Het loket huiselijk geweld fungeert als voordeur van de Aanpak Huiselijk Geweld en hebben veel
ervaring met complexe systemische problematiek huiselijk geweld, hebben inzicht in de onderlinge
samenhang en doorzien de onderliggende patronen. De Persoonlijk Begeleiders van het loket
huiselijk geweld zijn in staat om de gesprekken hier over aan te gaan met het gehele gezinssysteem.
Wat is jouw rol als Persoonlijk begeleider
In deze functie voer je interventiegesprekken uit voor de vrouwen- en mannenopvanglocaties van
Perspektief en voor cliënten die uit veiligheidsoverwegingen elders in het land geplaatst worden.
Een pré is daarnaast dat je aantoonbare ervaring op de volgende specifieke expertise gebieden hebt:
• eergerelateerd geweld (EGG);
• ouderenmishandeling;
• stalking;
• ernstige escalerende huiselijk geweldzaken.
Teamoverleg, intervisie, een aantal trainingen en bereikbaarheidsdienst horen bij de functie. De
werkdagen en -uren zijn in overleg flexibel in te delen. Integriteit en gedrevenheid zijn belangrijk
voor het werk, evenals flexibiliteit met betrekking tot taak, inhoud en inzet. De begeleider is het
visitekaartje naar cliënten, netwerk en de wijk.
De werkzaamheden
• Op basis van de screening voer je interventiegesprekken uit en naar aanleiding van de hulpvraag
leid je toe naar een ambulant traject of naar de opvang intern/extern.
• Onderhouden van contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van
de directe hulpverlening op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
• Verwijzen van cliënt(-systemen) in samenwerking met interne of externe disciplines.
• Verrichten van bijbehorende registraties en administratieve werkzaamheden.
Wat we van jou vragen;
• een afgeronde HBO opleiding in de zorg, bij voorkeur Social Work/ MWD/SPH, of een
vergelijkbare opleiding;
• ervaring in een soortgelijke functie en kennis van en ervaring met het werken met gezinnen waar
huiselijk geweld een rol speelt en het doorbreken ervan;
• ervaring in het werken met Signs of Safety (is een pre) evenals ervaring met crisisinterventie;
• kennis van en ervaring met opvoedingsondersteuning, verslavings-, psychiatrische-,
psychosociale- en financiële problematiek en beschik je over kennis van contextuele benadering
en systeemtheorie;
• een analytisch vermogen en ben je in staat om de hulpvraag te vertalen en te komen tot een
interventie;
• kennis van en affiniteit met de doelgroep en een frisse en ambitieuze visie op zorgverlening;
• verbinding met de kernwaarden van Perspektief: passie, lef en ondernemerschap.

Voorwaarden
Wij bieden een afwisselende functie in een positief veranderde omgeving met ruimte om jezelf te
ontwikkelen. Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring conform de CAO Sociaal Werk. De
functie is ingeschaald in schaal 8. Daarnaast biedt de CAO een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket
middels het ‘Loopbaanbudget’ en het ‘Individueel Keuzebudget’.
Informatie en solliciteren
Solliciteren kan tot en met zondag 24 april 2022! Mail je motivatiebrief en je cv naar
vacatures@perspektief.nl met daarbij als onderwerp Persoonlijk begeleider Loket huiselijk geweld.
Sollicitaties zonder motivatiebrief nemen wij niet in behandeling.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Esra Abdioglu, teamleider Loket huiselijk
geweld, telefoonnummer 015-2841000.

