
 
 
 
 

 
Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit 
voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, 
met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met 
specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren 
over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze 
dreigt te stagneren. Nidos is een gecertificeerde instelling. Nidos is voor de afdeling 
gedragswetenschappers op zoek naar twee:  
 
 

Gedragswetenschappers (m/v) 

 
voor 32 – 36 uur per week, bij ons hoofdkantoor in Utrecht 

 
 

De gedragswetenschapper die wij zoeken, heeft dan ook een meerwaarde specifiek voor deze 
kinderen. De functie biedt u bij uitstek de mogelijkheid om uw deskundigheid ten aanzien van de 
doelgroep uit te bouwen en te fungeren als specialist op het gebied van interculturele hulpverlening 
(diagnose en (indirecte) behandeling).  
 

Functieomschrijving 
Het accent van uw werkzaamheden als gedragswetenschapper ligt op het adviseren van 
jeugdbeschermers en regiomanagers rondom begeleiding en hulpverlening. U voert daarnaast 
gedragswetenschappelijk onderzoek uit en interventies die u doet zijn meestal mediërend en indien 
direct, vooral preventief van aard.  

U levert een bijdrage aan methodiekontwikkeling, daarnaast ontwikkelt en geeft u scholing en 
training aan jeugdbeschermers van Nidos en aan externen. Daarnaast biedt u ook voorlichting aan 
ketenpartners. U adviseert zo nodig de directie over aangelegenheden binnen uw werkterrein en 
draagt bij aan de ontwikkeling van beleid.  

 
Functie-eisen 
Wij zoeken een ervaren academisch gekwalificeerde, gedragswetenschapper.  
 
U voldoet aan de eisen voor registratie in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) of BIG.  
 
U heeft ervaring met diagnosticeren en behandelen van vluchtelingen danwel allochtone 
doelgroepen.  

U heeft inzicht in interculturele hulpverlening en de ontwikkelingen daarbinnen.  

U werkt zelfstandig, kunt zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken, heeft een cultuur 
sensitieve houding en beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid en u bent een goede teamspeler.  

Gezien de teamsamenstelling gaat – bij gelijke geschiktheid - de voorkeur uit naar kandidaten met 
een vluchtelingen- of migrantenachtergrond. 



Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO-Jeugdzorg  

• Voor een (master) gedragswetenschapper is de functie ingedeeld in schaal 11. Het bruto 
maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 3.240 en  
maximaal € 4.896 

• Voor een postmaster gekwalificeerde gedragswetenschapper is de functie ingedeeld in schaal 12. 
Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 3.568 en 
maximaal € 5.616 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• De aanstelling zal in eerste instantie voor de duur van een jaar worden aangegaan 
 

Procedure 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Catelijne Sillevis, vervanger hoofd 
afdeling gedragswetenschappers, telefoon: 088-5011200.  

Sollicitatiebrieven kunt u tot uiterlijk 20 januari richten aan mevrouw M. Schippers via het e-
mailadres vacatures@nidos.nl. Gesprekken vinden plaats op 23 januari (1e ronde) en 27 januari (2e 
ronde). 

 
 

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