
 

 
 

Ben jij een enthousiaste en ervaren gedragswetenschapper die zin heeft in een nieuwe stap en die 
zijn/ haar kennis en kunde graag wil inzetten voor (alleenstaande) vluchtelingenkinderen? Sta je 
daarnaast stevig in je schoenen als mens en als professional en ben je in staat om goed om te gaan 
met ingewikkelde casuïstiek in een complexe en dynamische context? Dan is Nidos op zoek naar jou! 
 

Nidos heeft een vacature voor de functie van  

 

Gedragswetenschapper 

Psycholoog/orthopedagoog (master of postmaster) 

 

voor 32-36 uur per week  

 

 

Functieomschrijving 

Het zwaartepunt van je werkzaamheden als gedragswetenschapper ligt in het (dagelijks) het 

adviseren en ondersteunen van jeugdbeschermers, coaches en regiomanagers bij vraagstukken 

rondom begeleiding en hulpverlening van AMV. Je levert tevens een bijdrage aan 

methodiekontwikkeling. Je draagt bij aan beleidsontwikkeling en kunt gedragswetenschappelijk 

onderzoek uitvoeren.  

Daarnaast ontwikkel en geef je scholing en training aan jeugdbeschermers en coaches van Nidos en 

aan externen. Je geeft voorlichting aan partners in de asielketen.  

Functie-eisen 

• Jij bent een enthousiaste en ervaren (post-) academisch gekwalificeerde psycholoog of  

(ortho-)pedagoog. 

• Jij voldoet aan de eisen voor registratie van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd), NIP, NVO 

of BIG. 

• Jij bent aantoonbaar ervaren in de begeleiding van en advisering aan jeugdzorgprofessionals en 

hebt een coachende en oplossingsgerichte begeleidingsstijl.  

• Je hebt ervaring en affiniteit met het werken met vluchtelingen/allochtone doelgroepen en je 

hebt een cultuursensitieve houding.  

• Jij hebt inzicht in interculturele (jeugd-)hulpverlening en de ontwikkelingen daarbinnen. 

• Jij werkt zelfstandig, kunt zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken en je bent een 

goede teamspeler. 

• Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

• Je werkt gedeeltelijk vanuit de regio waar je woont en bent bereid en in staat om ten minste één 

dag in de week vanuit Utrecht te werken. 

• 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. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 3.404 en 

maximaal € 5.900 (schaal 11 of 12).  

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

 

Procedure 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Catelijne Sillevis, 

hoofd afdeling gedragswetenschappers via telefoonnummer 088-5011200 

 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot uiterlijk 12 oktober sturen naar het e-mailadres 

c.sillevis@nidos.nl, ter attentie van Catelijne Sillevis. 

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

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

http://www.nidos.nl/

