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Directeur Veilig Thuis organisatie Oost-Brabant  

een directeur die leiding gaat geven aan Veilig Thuis organisatie Oost-Brabant, die per 1 

oktober a.s. ontstaat als gevolg van de fusie van twee groeiende Veilig Thuis organisaties en 

die verantwoordelijk is voor een organisch proces van integratie, efficiënte en effectieve 

samenwerking van medewerkers die uiteindelijk leidt tot één professionele organisatie die als 

expertisecentrum door en voor de regio functioneert en als zodanig door alle stakeholders 

wordt ervaren. 

 

Voor deze vacature met integrale, strategische managementverantwoordelijkheid wordt gezocht naar een 

kandidaat met academisch werk- en denkniveau en aantoonbare veranderervaring, opgedaan bij 

voorkeur in een complexe (professionele) maatschappelijk ondernemende organisatie. Een directeur met 

coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten, een oprecht luisterend oor, intrinsieke interesse in 

mensen én in staat besluiten te nemen. Hij/zij is transparant, toegankelijk, uitnodigend en zichtbaar.  

  

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is in 

2015 ontstaan uit de samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het 

Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), en wordt gefinancierd door de gemeenten. Veilig Thuis is (vanuit het 

wettelijk kader de uitvoeringsorganisatie voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis biedt 

ondersteuning, zowel aan directbetrokkenen als professionals. De volledige dienstverlening van Veilig 

Thuis richt zich op het geven van advies, ontvangen van meldingen, doen van onderzoek,  het geven van 

voorlichting en voert het Tijdelijk Huisverbod uit. Nederland kent 26 Veilig Thuis organisaties die 

regionaal zijn georganiseerd. Voor de missie en visie van Veilig Thuis Oost-Brabant zie bijlage 1. 

 

Schets Veilig Thuis Oost-Brabant 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (Helmond) en Veilig Thuis Brabant Noordoost (’s-Hertogenbosch) werken 

inmiddels intensief samen en bevinden zich in een verder gevorderd stadium van ontwikkeling naar de 

voorgenomen fusie per 1 oktober a.s. Beide zelfstandige stichtingen maken deel uit van een personele 

unie met Jeugdbescherming Brabant. Samen bedienen de twee locaties van Veilig Thuis 30 gemeenten, 

werken er ca. 250 medewerkers en hebben zij in totaal een omzet van ongeveer € 17 miljoen. Met deze 

fusie worden zij de grootste Veilig Thuis regio in Nederland en worden gekenmerkt door groei. Beide 

stichtingen zijn financieel gezond, met een te verwachten positief resultaat voor 2021. De relatie met de 

verschillende gemeenten is goed en de lijnen zijn kort.  

 

Aanleiding vacature 

Beide organisaties werden afzonderlijk aangestuurd door een directeur, rapporterend aan de bestuurder. 

In 2020 vertrok de directeur van Veilig Thuis Brabant Noordoost en is er in het kader van de 

voorgenomen fusie voor gekozen deze positie niet in te vullen. Tot haar vertrek in oktober 2021 heeft de 

directeur van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant beide organisaties onder haar verantwoordelijkheid genomen. 

Vanaf oktober 2021 neemt een interim directeur de directiepositie tijdelijk waar. Nu wordt gezocht naar 

definitieve invulling van deze directiefunctie.  

 



                          

2 

 

Veilig Thuis Oost-Brabant organisatie 

De stichtingen Veilig Thuis worden vanaf april 2021 bestuurlijk aangestuurd door de mevrouw drs. A.C. 

den Besten. Daarnaast is zij bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en voorzitter van de directieraad 

Veilig Thuis, die naast haarzelf, is samengesteld uit de huidige interim Directeur van Veilig Thuis, de 

Directeur Bedrijfsvoering en de Bestuurssecretaris. De besturingsfilosofie is gebaseerd op de principes 

van integraal management. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden, ook voor voorwaardenscheppende 

aspecten van de bedrijfsvoering, worden ‘in de lijn’ belegd. Ondersteunende functies voor Veilig Thuis 

worden (deels) via een Service Level Agreement (SLA) ingekocht bij het Servicebureau van 

Jeugdbescherming Brabant.  

 

Recente ontwikkelingen 

Beide Veilig Thuis organisaties hebben sinds 1 januari 2017 flink geïnvesteerd in het opbouwen van de 

eigen organisatie, het creëren van een eigen identiteit en de inbedding van de organisatie in de complexe 

maatschappelijke arena, als ook in de verbetering van kwaliteit van dienstverlening. Toenemende 

bekendheid en uitbereiding van het aantal wettelijke taken hebben geleid tot forse groei in omvang en 

productie. Veilig Thuis Oost-Brabant investeert in innovatie en loopt daarin graag voorop, zoals door het 

leveren van een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van een landelijke 

chatfunctie. Doel was om inwoners in Coronatijd een laagdrempelig manier te bieden om contact op te 

nemen met Veilig Thuis. Eveneens is sterk gestuurd op de samenwerking in de regio met verschillende 

samenwerkingspartners zoals onderwijsinstellingen, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, 

kinderdagverblijven, rechtbanken, politie en justitie, Raad van Kinderbescherming en gemeente.  

 

Opdracht directeur 

Begin 2021 heeft de Raad van Toezicht verzocht onderzoek te doen naar de toegevoegde waarde van een 

fusie. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van een intentieverklaring. Door bestuurder en beide 

managementteams is een aantal doelstellingen geformuleerd, gericht op: 

• bieden van hoogwaardige kwaliteit met ontwikkeling naar het zijn van een expertisecentrum; 

• robuuste organisatie en verminderen kwetsbaarheid; 

• efficiënter inzetten van budget en middelen; 

• schaalgrootte met meer landelijke en regionale invloed. 

 

Met betrekking tot de structuur worden alle onderdelen juridisch samengevoegd. Organisatorisch is 

ervoor gekozen om de aansturing en de inrichting van het primair proces niet te uniformeren bij de fusie. 

Beide locaties houden vrijheid om eigen regionale keuzes te maken. Wel is het de bedoeling de 

onderlinge samenwerking te versterken, van elkaar te leren en wederzijds ‘best practices’ te delen. 

Dit betekent voor de interne opgaven van de directeur dat een belangrijk deel van zijn/haar activiteiten 

gericht zal zijn op verdere professionalisering van de interne organisatie en dienstverlening. De directeur 

doet dit in samenspraak met het managementteam van beide locaties, heel specifiek vanuit het 

versterken van de onderlinge en aanvullende samenwerking. Vanzelfsprekend betekent dit het stimuleren 

van een resultaatgerichte samenwerking tussen medewerkers op strategie en inhoud. De directeur is -

samen met de bestuurder- eveneens verantwoordelijk voor de strategische positionering van Veilig Thuis, 

zowel binnen de personele unie en directieraad, als extern in de regio en op landelijk niveau, samen en in 

overleg met het managementteam.  
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Profiel directeur 

Aanvullend op de genoemde specifieke opgaven in de functie is de directeur -samen met de bestuurder- 

verantwoordelijk voor het op strategisch niveau tot stand brengen van beleid. Hij/zij is in staat vanuit 

inhoud, visie en strategie de vertaling te maken naar uitvoering, daarin draagt zijn/haar persoonlijkheid 

bij in het motiveren en inspireren van mensen; hen mee te nemen in de verandering en in het behalen 

van doelstellingen. Dit kan allemaal niet zonder een ondernemende en resultaatgerichte instelling, 

besluitvaardigheid en daadkracht en bedrijfskundige kennis. 

De directeur ontvangt hiërarchisch leiding van de bestuurder van Veilig Thuis en samen hebben zij 

periodiek directieoverleg. De directeur is integraal verantwoordelijk voor Veilig Thuis als geheel, en is 

bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Momenteel wordt de governance 

structuur (voor wat betreft de dagelijkse aansturing) voor het gefuseerde Veilig Thuis Oost Brabant 

uitgewerkt. Medewerkers in het primair proces hebben een professionele achtergrond, overwegend hbo-

niveau.  

 

De directeur onderschrijft de visie op de fusie, verdiept zich in de thema’s en problematiek van Veilig 

Thuis. Is bereid zich (verder) te verdiepen in de thema’s en problematiek rond huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Heeft het vermogen om patronen en verbanden in informatie te zien en weet deze te 

vertalen naar ideeën en toekomstige situaties om zo bij te dragen aan het ontwikkelen van de visie voor 

de beide organisatieonderdelen. Durft tijdig en snel besluiten te nemen op basis van op dat moment 

beschikbare informatie, zonder uitvoerige analyse, ook wanneer de gevolgen daarvan onvoorspelbaar 

zijn. Bij zwaarwegende beslissingen op strategisch niveau is de directeur besluitvaardig en faciliteert 

anderen tot het nemen van besluiten in hun werk. Weet (groepen) mensen te overtuigen om doelen te 

bereiken ten aanzien van zaken met grote consequenties voor de organisatie en is hierbij in staat 

kritische vragers en andersdenkenden te benutten voor een optimaal gezamenlijk resultaat en weet zo 

mensen mee te nemen in verandering. Inspireert en faciliteert de organisatie tot het behalen van 

maximale resultaten en tot het creëren van omstandigheden die leiden tot een effectieve professionele 

ontwikkeling van medewerkers. En geeft hierbij het goede voorbeeld. 

 

Is een inspiratiebron voor anderen in het opbouwen van relaties en het onderhouden van de in- en 

externe contacten ten behoeve van het realiseren van organisatiedoelstellingen. Weet anderen binnen de 

organisatie te inspireren om verschillende belangen te herkennen en daar rekening mee te houden en 

vertoont hierin voorbeeldgedrag. Creëert draagvlak op organisatieniveau bij het invoeren van 

veranderingen en weet deze te implementeren met oog voor mens en resultaat. 

 

Samenvatting functie-eisen 

Om goed invulling te geven aan de veranderopgave en optimale samenwerking tussen beide locaties 

zoekt Veilig Thuis een ervaren directeur met de volgende achtergrond: 

• aantoonbaar academisch werk- en denkniveau; 

• bewezen bedrijfskundig kennis en ervaring vanuit een integrale verantwoordelijkheid: HR, financiën, 

kosten, procesinnovatie en (op hoofdlijnen) de P&C-cyclus; 

• minimaal 5 jaar (indirect) leidinggevende ervaring aan een grote groep medewerkers (>100 fte), 

verkregen in een complexe (professionele) omgeving, bij voorkeur in een maatschappelijk 

ondernemende organisatie; leiding hebben gegeven aan leidinggevenden; 

• uitstekende coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten, ook op strategisch niveau;  
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• ervaring met het sturing geven aan verandertrajecten en in staat om mensen te motiveren en mee te 

nemen in verandering; 

• sterke inhoudelijk drive om optimalisering te realiseren in organisatie, processen en kwaliteit; 

• open, toegankelijke en communicatieve persoonlijkheid die om kan gaan met de dynamiek van 

uiteenlopende belangen en in staat om in openheid de dialoog aan te gaan;  

• bereidheid zich (verder) te verdiepen in de thema’s en problematiek rond huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken 

Veilig Thuis zoekt een verbindende directeur met natuurlijk gezag en de volgende kerncompetenties: 

• zichtbare en toegankelijke directeur, het boegbeeld Veilig Thuis; 

• van nature verbindend; werkt graag en makkelijk samen met alle geledingen; zowel intern als extern; 

• netwerker, is gericht op samenwerking en het bouwen van een relatie om het samen te doen; 

• besluitvaardig met natuurlijk overwicht; veerkrachtig en volhardend in combinatie met een flexibele 

attitude; 

• stevige en inspirerende persoonlijkheid, die rustig blijft in de dynamiek en soms stressvolle situaties; 

• sensitief, brengt rust en evenwicht; kan goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen en daarmee 

relevante issues en behoeften op tafel te krijgen; 

• duidelijk, doortastend en consistent; 

• innovatie, initiatiefrijk, creatie en anticiperend; 

• authentiek en in balans; 

• integer, bereikt zijn/haar doelen door overleg en dialoog, is transparant in besluitvorming; 

• durft lef te tonen, is strategisch en gestructureerd; 

• faciliteren en ondersteunend;  

• sparringpartner. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie is ingeschaald in de CAO Jeugdzorg, schaal 14 (€ 5.098 - € 8.125). Het betreft een fulltime 

dienstverband (36 uur) met een overeenkomst voor de duur van één jaar met de intentie dit daarna om 

te zetten naar een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en wederzijdse tevredenheid. Voor het 

tijdpad wordt ervan uitgegaan de directeur uiterlijk aan te stellen per 1 juli 2022. 

 

Solliciteren en procedure 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Marieke Oosting van 

Crown Gillmore. Beiden zijn bereikbaar via 033 – 28 58 700. Een assessment kan deel uitmaken van de 

selectieprocedure. Voor een volledig overzicht van de procedure is een bijlage toegevoegd (Bijlage 2). 

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen 

en verwachtingen, kunt u vóór 31 maart 2022 uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatie 

via de website www.crowngillmore.nl te uploaden. 

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1   

 

Missie en Visie Veilig Thuis Oost Brabant 2022 – 2027  

   

Missie  

Wij doorbreken patronen van geweld en mishandeling in afhankelijkheidsrelaties. Samen met de mensen 

om wie het gaat werken wij aan veiligheid. Dit doen we vanuit de overtuiging dat dit geweld kan stoppen 

en dat we daar een maatschappelijke verantwoordelijkheid in hebben. Samen maken wij het verschil!   

   

Visie  

Veiligheid staat bij ons voorop. Dat merk je doordat we eerst luisteren naar je verhaal en een analyse 

maken. Wij zetten onze kennis, expertise en specifieke bevoegdheden in om de stappen die nodig 

zijn te maken. Hierin werken we samen met deskundigen buiten Veilig Thuis. We creëren 

basisveiligheid en stoppen pas als het thuis weer veilig is!  

   

Veilig Thuis wordt gezien als de expert op gebied van geweld en mishandeling in 

afhankelijkheidsrelaties. Over 5 jaar is onze betrokkenheid in deze aanpak voor anderen 

vanzelfsprekend. 
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Bijlage 2:  

Overzicht en planning procedure Directeur Veilig Thuis Oost Brabant 

 

 Wat: Wie: Wanneer: 

S
E
L
E
C
T
IE

 C
G

 Inventariseren reacties search-en mediawerving • Crown Gillmore  

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

30.03.2022 

01.04.2022 

05.04.2022 

S
E
L
E
C
T
IE

 O
P
D

R
A
C
H

T
G

E
V
E
R
 

CV Presentatie :  

• Ca. 6 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

• directeur a.i. 

• Bestuurssecretaris (informeert bestuurder) 

 

• Crown Gillmore 

11.04.2022  

14.00 – 15.30 uur 

Locatie Veilig Thuis 

Selectieronde:  (Carrousel) 

• Selectiegesprekken max. 4 potentieel geschikte 

kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie I  

• Selectiecommissie II 

 

• Crown Gillmore  

14.04.2022 

9.00 – 13.00 uur  

Locatie Veilig Thuis 

• Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van selectiecommissie I en II aan 

bestuurder 

• (Afvaardiging) Selectiecommissie I en II 

 

 

• Voorgenomen besluit benoeming 1 kandidaat • Bestuurder  

• Voorgenomen besluit tot benoemen, wordt ter 

advisering aan OR VTBNO en OR VTZOB voorgelegd 

• Bestuurder aan OR VTBNO en OR VTZOB  

• Retour advies benoemingsbesluit • OR VTBNO en OR VTZOB aan Bestuurder uiterlijk 

• (Ontwikkel) Assessment (optie n.t.b. mogelijk 

ook op ander moment in te zetten) 

• Kandidaat 

• Assessor (optie psycholoog Crown 

Gillmore) 

OPTIE 

19.04.2022 

20.04.2022 

Arbeidsvoorwaardengesprek • Bestuurder 

• P&O Adviseur 

• Kandidaat 

21.04.2022  

9.30 uur 

A
F
R
O

N
D

E
N

 Benoeming kandidaat  • Nader te bepalen  

Communicatie Benoeming  • Nader te bepalen  

Aanstelling  • Bestuurder Per 01.07.2022 

 


