Wie zijn wij?
Het Veiligheidshuis Drenthe is een samenwerkingsverband van de 12 Drentse gemeenten en straf‐ en
zorgpartners. De hoofdtaken van het Veiligheidshuis zijn:
1. Procesregie op complexe ketenoverstijgende casuïstiek (probleemgestuurd en oplossingsgericht);
2. Adviseren en ondersteunen van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van complexe
ketenoverstijgende casuïstiek;
3. Signaleren van (overstijgende) knel‐ en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten‐ en
netwerksamenwerking.

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een:

Informatiemakelaar voor 24 uur p/w
Wat ga je doen?
Als Informatiemakelaar werk je ondersteunend aan en samen met de procesregisseur. Daarnaast
zorg je voor een goede administratieve verwerking van aanmeldingen en lopende casuïstiek. Je
houdt het overzicht op alle informatiestromen, analyseert en structureert deze en bijzonderheden
breng je actief onder de aandacht bij de procesregisseur. Inhoudelijk ben je zodanig betrokken bij de
casus dat je kunt fungeren als sparringpartner voor de procesregisseur.

Welke competities breng je mee?
Je bent gericht op samenwerking en op wat anderen nodig hebben om bij te kunnen dragen aan
resultaat. Het is belangrijk voor je om gestructureerd te werken en je haalt plezier uit het ordenen en
goed administratief verwerken van informatie en gegevens. Je bent in staat om onder (tijds)druk
goed werk af te leveren en je past je gemakkelijk aan wanneer de situatie daarom vraagt. Tegelijk
houd je je eigen grenzen in de gaten en durf je om hulp te vragen indien nodig.
Organisatorisch ben je sterk en schrik je niet terug van het op korte termijn plannen van een overleg
tussen professionals met drukke agenda’s uit verschillende organisaties. Je kunt helder en duidelijk
communiceren en je maakt gemakkelijk contact. Je bent in staat om vanuit samenwerking mensen
mee te krijgen en je begrijpt hoe je je netwerk passend kunt inzetten.
Je beschikt tot slot over inhoudelijke kennis van de domeinen zorg, justitie en welzijn en bent bekend
met de veiligheids‐ en sociale kaart van Drenthe. Hierdoor ben je in ook staat om netwerkpartners
zelfstandig te adviseren wanneer zij vragen hebben.

Daarnaast beschik je over:




HBO werk‐ en denkniveau
Een Verklaring omtrent Gedrag
Rijbewijs B en een auto

Wat bieden wij?
Je gaat deel uit maken van een klein team waarin voldoende ruimte wordt geboden voor
persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris bij een volledige
werkweek (36 uur) maximaal € 3376,‐ bruto per maand (salarisschaal 8). Veiligheidsregio Drenthe
ondersteunt het werkgeverschap voor het samenwerkingsverband Veiligheidshuis Drenthe.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met het Veiligheidshuis Drenthe via 088‐246 0 264. Of klik hier voor
inhoudelijk informatie over de functie.

Wil je solliciteren?
Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en motivatie! Laat dat bij je sollicitatie dan ook goed zien in je
brief en CV. Je kunt uiterlijk tot en met 9 december 2018 je brief mailen naar
info@veiligheidshuisdrenthe.nl onder vermelding van vacaturenummer 18_11.
De gesprekken staan gepland op vrijdag 14 december.

