Groepsleider
Pieter Baan Centrum

Hoe gedraagt iemand zich tijdens het eten, sport, arbeid of
andere activiteiten? Hoe verzorgt iemand zich en hoe is de
omgang met de anderen? Als groepsleider ontgaat jou niets
tijdens de zes weken dat verdachten in het Pieter Baan
Centrum (PBC) ter observatie zijn. In het PBC worden
personen die worden verdacht van het plegen van een ernstig
delict op verzoek van de rechter zes weken lang geobserveerd.
Jouw observaties komen terecht in het rapport over het gedrag
van de verdachte in relatie tot het delict waarvan hij of zij wordt
verdacht. Jouw bevindingen zijn een integraal onderdeel van het
pro Justitia-rapport waarin we de rechter informeren over de
mate van toerekeningsvatbaarheid en mogelijk noodzakelijke
behandeling. Om tot een goed oordeel te komen, werk je in
(multidisciplinair) teamverband met een psychiater,
psycholoog, forensisch milieuonderzoeker en jurist.
Functie-eisen
Je hebt een hbo-diploma, én je bent minimaal 23 jaar oud. Je
hebt ervaring met het werken in (multidisciplinair)
teamverband. Met de doelgroep heb je ervaring of een sterke
affiniteit. Je hebt aantoonbare ervaring in de (forensische)
psychiatrie en kennis van begeleidings- en
observatiemethodieken. Ervaring met het werken in een

gesloten setting is een pré.Integriteit, flexibiliteit en oog
hebben voor anderen is vanzelfsprekend voor jou. Je hebt een
flexibele opstelling als het gaat om werktijden en in het werk
zelf. Je kunt goed omgaan met stressvolle (en soms bedreigende)
situaties en de-escalerend te werk gaan. Je beschikt over goede
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Verder
ben je creatief, kan je goed luisteren en in staat oordeelsvorming
uit te stellen.
Salaris
De functie groepsleider valt in schaal 8. Naast het salaris en
vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de
zogeheten dertiende maand. Het Rijk hecht sterk aan
persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor
tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden
behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder
voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor
ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun
je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
DJI stelt scherpe eisen aan de integriteit en betrouwbaarheid van
haar medewerkers. Voordat je bij ons in dienst komt, moet je
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

De regels over de vergewisplicht en de verplichte VOG zoals
vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) zijn van toepassing.
Contactgegevens
Wil je meer weten of wil je solliciteren? Mail naar Dominique
van Dreumel, d.van.dreumel@dji.minjus.nl, 088 0710813 of
naar Richard ter Haar, r.ter.haar@dji.minjus.nl, 088 0710812.
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