
 
 

 

Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (Veilig Thuis NML) is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders 

en omstanders terecht kunnen voor deskundig hulp en advies. Het doel van Veilig Thuis NML is het stoppen en 

voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, waarbij het borgen van stabiele 

veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat. Het werkgebied van Veilig Thuis NML omvat 

14 gemeenten. 

 

De kerntaken van Veilig Thuis NML zijn advisering, ondersteuning, triage, onderzoek, monitoring en het in zetten 

van vervolgtrajecten naar aanleiding van meldingen betreffende huiselijk geweld, kindermishandeling en 

ouderenmishandeling. Het werk bij Veilig Thuis NML is outreachend en gericht op de ketenaanpak van huiselijk 

geweld, kindermishandeling en oudermishandeling in ons werkgebied. Je werkt daarbij nauw samen met diverse 

organisaties, in het bijzonder met de lokale teams in alle gemeentes en justitiepartners. 

 

 

Voor onze locaties in Roermond en Venlo zijn we geregeld op zoek naar enthousiaste 
stagiaires  

(het betreffen stageplekken vanaf 32 uur per week of 4 werkdagen per week) 
 

 

Wat ga je doen?  

Onder begeleiding leer je vanalles over de uitvoering van de wettelijke taken van Veilig Thuis NML 

overeenkomstig met het VNG handelingsprotocol. Je leert het inschatten van de (on)veiligheid in diverse 

(gezins)situaties en je maakt samen met ketenpartners (zoals politie en hulpverlening) een plan hoe de veiligheid 

op de korte en lange termijn kan worden gewaarborgd. Je gaat dit aan de voorkant van de organisatie doen 

(frontoffice). Hier komen alle meldingen binnen die op veiligheid beoordeeld moeten worden. Maar je doet dit ook 

aan de achterkant van de organisatie (backoffice). Hier is het onderzoeksteam van kracht.  

 

Wat wordt van jou verwacht? 

• Je volgt een relevante HBO-opleiding (SPH; MWD; Social Work; Pedagogiek); 

• Je kiest heel bewust voor een stage bij Veilig Thuis NML. Je weet ook goed te verwoorden waarom 

dit jouw interesse heeft en hoe je jouw bijdrage gaat leveren; 

• Je staat stevig in je schoenen en hebt een groot relativeringsvermogen; 

• Je bent weerbaar en in staat om te kunnen reflecteren op je handelen; 

• Je durft mee te gaan in de drukte en hectiek die een dag met zich mee kan brengen; 

• Je bent minimaal 32 uur of 4 werkdagen per week beschikbaar. 

 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een leerzame stageplaats in een boeiende werkomgeving met een informele en collegiale sfeer; 

• Begeleiding;  

• Een stagecontract; 

• Stageperiode n.o.t.k; 

• Stagevergoeding conform de CAO Jeugdzorg, maximaal € 250 bruto per maand. 

 

Spreekt een stageplaats jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je CV en 

sollicitatiebrief per e-mail naar peter.janssen@veiligthuisnml.nl onder vermelding van vacaturetekst: Sollicitatie 

STAGE.  

 

Voor meer informatie over een stageplaats kun je contact opnemen met de stagecoördinator Peter Janssen via: 

peter.janssen@veiligthuisnml.nl. 
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