Vacature algemeen programmaleider Academische Werkplaats
Risicojeugd
Voor 0,4 Fte in de periode september 2016-maart 2017

Instelling
Academische Werkplaats Risicojeugd
Achtergrond
De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) zoekt een programmaleider voor een
periode van zes maanden zwangerschapsvervanging. De AWRJ is een
samenwerkingsverband van Intermetzo, Forensisch Centrum Teylingereind, de afdelingen
Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het LUMC en het VUmc, de Hogeschool Leiden,
Windesheim Flevoland, Curium-LUMC, De Bascule, gemeente Almere, gemeente
Amsterdam, samenwerkingsregio Holland-Rijnland, gemeente Utrecht. De AWRJ is
opgericht om praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid met elkaar te verbinden met als doel
de zorg voor risicojeugd te verbeteren en crimineel gedrag en recidive te verminderen. Om
deze reden wordt praktijkgestuurd onderzoek verricht, met nadrukkelijke aandacht voor
ontwikkeling van producten die praktisch toepasbaar zijn en de implementatie daarvan. De
doelgroep van de Academische Werkplaats is Risicojeugd, kinderen en jongeren met
ernstige gedragsproblemen en daarnaast problemen op meerdere leefgebieden, met (risico
op) justitiecontacten.
Projecten
De Academische Werkplaats Risicojeugd werkt inmiddels al bijna zes jaar succesvol aan
diverse projecten. Een deel van deze projecten zijn in de implementatie- en borgingsfase,
een deel is in de opstart- en uitvoerfase. De programmaleider heeft een centrale rol binnen
de Academische Werkplaats en zorgt voor verbinding tussen de bestuurders van de partners
binnen de werkplaats. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid voor de opstartende projecten,
lopende subsidieaanvragen, externe contacten, contacten met de stuurgroep (bestaande uit
de bestuurders van de deelnemende organisaties) en klankbordgroep. Voor begeleiding van
de lopende projecten wordt nauw samengewerkt met de uitvoerend coördinator. De
programmaleider heeft een interessante en afwisselende functie op het snijvlak van praktijk,
onderzoek, onderwijs en beleid.
Wij vragen
De coördinator:
- Is gepromoveerd binnen het vakgebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie/jeugdzorg
- heeft aantoonbare ervaring met Risicojeugd, bij voorkeur zowel klinisch als in
onderzoek
- ervaring met de coördinatie van complexe projecten is een pre
- heeft affiniteit met management
- is in staat zelfstandig te werken en proactief op te treden
- neemt beslissingen in overleg
- heeft affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
- is in staat verbindend op te treden tussen verschillende instellingen, personen en
functies
- beschikt derhalve over de volgende sociale vaardigheden: luisteren, tact, initiëren,
enthousiasmeren, motiveren en overtuigingskracht
- beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor de organisatorische en functionele
verhoudingen en de menselijke kant van processen
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beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en is
in staat deze aan te wenden op verschillende niveaus en t.a.v. verschillende
disciplines
werkt nauwkeurig, systematisch en ruim binnen gestelde deadlines
heeft doorzettingsvermogen en een proactieve attitude
start in september heeft de voorkeur in verband met inwerken door de
programmaleider.

Aanvang aanstelling en inschaling
De aanstelling zal zijn van september 2016 tot maart 2017. Het gaat om een
zwangerschapsvervanging van zes maanden; start in september heeft sterk de voorkeur ivm
goede overdracht en inwerken. Inschaling in schaal 12 CAO-J afhankelijk van ervaring. Een
aanstelling op basis van detachering behoort tot de mogelijkheden.
Procedure
Ben je enthousiast voor deze functie? Stuur dan vóór 22 augustus je motivatie met CV naar
onderstaande contactgegevens. Naar verwachting zullen in de weken van 22 en 29 augustus
sollicitatiegesprekken plaatsvinden.
Eva Mulder, Programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd
E: emulder@intermetzo.nl | W: www.awrj.nl
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