Vacature junior onderzoeker Academische Werkplaats Risicojeugd
Voor 1,0-2,0 Fte in de periode oktober 2016-december 2017

Instelling
Academische Werkplaats Risicojeugd
Achtergrond
De Academische Werkplaats Risicojeugd (AWRJ) zoekt één of twee junior onderzoekers
voor het project monitoring proeftuinen kleinschalige voorzieningen. De AWRJ is een
samenwerkingsverband van de Justitiële Jeugdinrichtingen, Forensisch Centrum
Teylingereind, Intermetzo, 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.
Project monitoring
De Academische Werkplaats Risicojeugd, voorheen Forensische Zorg voor Jeugd, 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. Het project
monitoring proeftuinen kleinschalige voorzieningen start in september 2016 en zal lopen tot
december 2017.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) start proeftuinen lokale voorzieningen, waarbij
een deel van de jongeren die nu bijvoorbeeld in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) verblijven,
maar voor wie het hoge beveiligingsniveau van een JJI niet nodig is, lokaal wordt opvangen.
Lokale opvang biedt kansen voor re-integratie en continuïteit van zorg en bijvoorbeeld
school. Ketenpartners werken in deze voorzieningen samen aan een integraal trajectplan
zorg dat erop gericht is een jongere en zijn/haar gezin zo goed mogelijk te laten
(re)integreren in de maatschappij na afronding van het verblijf. Tevens worden proeftuinen
gestart rond “screening/diagnostiek en opstellen integraal zorgplan”.
Een belangrijke vraag die aan de hand van deze proeftuinen moet worden beantwoord is:
wat werkt in deze nieuwe aanpak en in de samenwerking? Daarnaast vindt monitoring van
Risicojeugd tot nu toe plaats op verschillende plekken in de keten (LIJ, in de JJI, in sommige
gemeentes). In de proeftuinen lokale voorzieningen is samenwerking in de keten een
voorwaarde en wordt het als het goed is gemakkelijker om jongeren ook te volgen na verblijf
in de lokale voorziening; juist deze fase bleef in monitoring tot nu toe vaak onderbelicht. De
proeftuin lokale voorzieningen biedt tot slot de mogelijkheid om te onderzoeken hoe de
doelgroep van deze nieuwe voorzieningen zich verhoudt tot die in de JJI.
In dit project zal de Academische Werkplaats zowel de werkwijze als de doelgroep in kaart
brengen tijdens verschillende proeftuinen. Het project zal leiden tot verschillende
deelrapportages per proeftuin en een overkoepelende eindrapportage.
Wij vragen
De junior onderzoeker:
- Heeft ervaring met onderzoek binnen het vakgebied van de kinder- en
jeugdpsychiatrie/jeugdzorg
- heeft aantoonbare ervaring/affiniteit met Risicojeugd
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-

is in staat zelfstandig te werken
is bereid te reizen tussen verschillende locaties waar het project zal plaatsvinden
werkt samen in een team en neemt beslissingen in overleg
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

Aanvang aanstelling en inschaling
De aanstelling zal zijn van september/oktober 2016 tot december 2017. De aanstelling van
een tweede junior onderzoeker zal mogelijk aan het einde van 2016 plaatsvinden
(samenhangend met de start van de verschillende proeftuinen). Inschaling in schaal 9/10
CAO-J afhankelijk van ervaring.
Procedure
Ben je enthousiast voor deze functie? Stuur dan vóór 22 augustus je motivatie met CV naar
onderstaande contactgegevens. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van
22 augustus. De tweede ronde vindt plaats op of rond maandagochtend 29 augustus.
Eva Mulder, Programmaleider Academische Werkplaats Risicojeugd
E: emulder@intermetzo.nl | W: www.awrj.nl
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