
 

 
 

Heb je interesse in de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen binnen 

specialistische interventies en/of crisissituaties? Wil je vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

een verschil maken in het leven van deze jongeren? Wil je graag jongeren -en specifiek die met een 

opvoedkundige uitdaging- begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid? Wil je graag werken 

voor jongeren uit verschillende culturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

Nidos heeft meerdere vacatures voor de functie 

 

Crisis Interventie Functionaris 

 

voor 32-36 uur per week in Noord-, Zuid- of Midden- Nederland 

 

Perspectief Opvang Nidos (PON) 

Binnen het project Perspectief Opvang Nidos (PON) – als onderdeel van Nidos- worden jongeren 

opgevangen, die geen verblijfsstatus hebben, maar door gedrag, overlast en/of een bijzondere 

zorgvraag (o.a. verslaving en geestelijke gezondheid) niet binnen de gewone kaders van het 

opvangmodel kunnen worden opgevangen. De jongeren van 15-18 jaar worden opgevangen op 

kleine schaal (2-4 jongeren per locatie) en intensief begeleid. Nidos ondersteunt hen in hun 

ontwikkeling met respect, veiligheid en bescherming. 

 

De crisis interventie functionaris zal geen dagelijkse begeleiding bieden aan de jongeren die binnen 

de Perspectief Opvang Nidos verblijven, maar zal wel een onderdeel worden van het PON-team 

bestaande uit jongerencoaches, nachtwachten en de manager PON. Daarnaast heeft de crisis 

interventie functionaris vanuit zijn/haar functiegroep een sub-team bestaande uit minimaal 3 

collega’s die in de andere delen van het land dezelfde functie vervullen. 

 

Daarnaast neemt de crisis interventie functionaris deel aan een regionaal rayon binnen zijn/haar 

werkgebied. In dit rayon zijn tevens de andere disciplines vanuit opvang vertegenwoordigd. 

 

De crisis interventie functionaris ontvangt hiërarchisch leiding van de manager PON en werkt nauw 

samen met de andere afdelingen binnen Nidos en de jeugdbescherming in de regio’s.  

 

Wat ga je doen?  

Lukt jou iets wat anderen niet lukt? Kun jij jongeren motiveren, die in een uitzichtloze situatie zijn 

beland? Zodat zij toch de veerkracht vinden om weer naar de toekomst te kunnen of willen kijken. 

Wij zoeken collega’s die in staat zijn contact te maken en die weten door te dringen tot deze 

jongeren. Ben jij die functionaris, die in staat is om het kind te vergroten en de problemen te 

verkleinen? Dan ben je binnen Nidos op de juiste plek. 

 

De crisis interventie functionaris is verantwoordelijk voor de begeleiding van de AMV binnen 

specialistische interventies en/of crisissituaties zodanig dat de opgenomen individuele doelstellingen 



 

in het multidisciplinaire plan van aanpak voor de pupil behaald kunnen worden. Specialistische 

interventies behelzen o.a. (niet uitsluitend) crisissituaties, situaties waarin niet of moeilijk contact 

gemaakt kan worden met het (vluchtelingen)kind en (complexe) situaties rondom matching en 

plaatsing.  

 

Als crisis interventie functionaris zorg je voor begeleiding van de pupil in specialistische interventies 

en crisissituaties, met name in het kader van PON, HTL, IBA, JeugdzorgPlus en Ter Apel, maar ook 

binnen de kleinschalige opvang en de opvanggezinnen van Nidos (OWG). Je draagt zorg voor 

onderbouwing en rapportage van bevindingen en de resultaten en wijze van hulpverlening richting 

belanghebbenden. Daarnaast signaleer je intern een externe trends van belang voor de taken die 

Nidos heeft op het gebied van opvang en voogdij.  

 

Functie-eisen  

• Je hebt een professionele houding in de omgang met AMV’s en je bent in staat om de regie te 

nemen en te houden.  

• Je beschikt over empathie en realiseert je dat iedere jongere een eigen verhaal en verwachtingen 

van de toekomst heeft.  

• Je bent in het bezit van een HBO-diploma  in een sociale/maatschappelijke richting.  

• Je bent SKJ-geregistreerd of kan je direct bij SKJ registreren. 

• Ervaring met de doelgroep (AMV’s, in het bijzonder zonder verblijfsstatus) en ervaring met 

relevante zorggebieden (geestelijke gezondheid, verslaving, jeugdhulp) is een pré.  

• De jongeren komen veelal uit (Noord-)Afrika of het Midden-Oosten; een niet-Westerse 

achtergrond en in het bijzonder een achtergrond uit één van de herkomstlanden van de 

jongeren, kan steunend werken in het contact en is een pré.  

• Arabisch sprekend is een pré. 

• Voor de uitvoering van het werk is organisatievermogen, flexibiliteit, zelfstandigheid en gevoel 

voor verantwoordelijkheid noodzakelijk.  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een auto. Je bent bereid om waar nodig onregelmatige 

diensten en waar noodzakelijk nachtdiensten te draaien.  

 

Arbeidsvoorwaarden  

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

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal €3.065,- en 

maximaal €4.605,-  (schaal 10)  

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%  

 

Procedure  

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ibrahim Salama, 

manager PON, via telefoonnummer 088-5011257. 

  

Je kunt je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 5 februari 2023 sturen naar het e-mailadres 

i.salama@nidos.nl ter attentie van de Ibrahim Salama.  

 

 

mailto:i.salama@nidos.nl


 

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/

