Consulent-Hulpverlening SDJ (M/V)
In de regio Oost-Vlaanderen is de afdeling Ondersteuningscentra en Sociale Diensten voor
gerechtelijke Jeugdhulpverlening van het agentschap Jongerenwelzijn dringend op zoek naar
kandidaten voor de functie van consulent (B1 – deskundige) en dit voor het SDJ. Momenteel zijn
er open vacatures voor functies als consulent-hulpverlening bij de Sociale Diensten voor
Gerechtelijke Jeugdhulp op twee locaties nl. te Gent en te Dendermonde. Er wordt gestart met
een contract voor 3 maanden.

Organisatie- en afdelingscontext:
Het agentschap Jongerenwelzijn is een intern verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat waakt over de ontplooiingskansen van minderjarigen
in een moeilijke situatie. Jongerenwelzijn bestaat uit 6 afdelingen waaronder de afdeling
Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank.
De afdeling bestaat uit een centrale administratie en een aantal buitendiensten opgesplitst in
provinciale regio’s. Deze buitendiensten zijn de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) met één
dienst per bestuurlijk arrondissement (Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas) en
de Sociale diensten Gerechtelijke Jeugdhulpverlening (SDJ) met één dienst per gerechtelijk
arrondissement (Gent, Dendermonde, Oudenaarde). Per regio worden zij bijgestaan door een
regionale staf en een administratief team.
Als consulent-hulpverlening OCJ werk je voor het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
verbonden aan een bepaald bestuurlijk arrondissement. Het OCJ volgt situaties op van
maatschappelijke noodzaak. Dit betreffen verontrustende situaties waarbij het welzijn en/of
veiligheid van de minderjarige wordt bedreigd. Daarbij blijken onvoldoende garanties/kansen dat
het cliëntsysteem voldoende medewerking/vrijwilligheid biedt aan hulpverlening die noodzakelijk
wordt geacht in functie van de aanwezige zorgen inzake veiligheid/welzijn van de cliënt.
Als consulent-hulpverlening SDJ werk je voor de Sociale Dienst voor Gerechtelijke
Jeugdhulpverlening (SDJ) verbonden aan een bepaald gerechtelijk arrondissement. Een SDJ
organiseert de zogenaamde gedwongen hulpverlening aan kinderen of jongeren in een
Verontrustende Situatie (VOS) of die een als Misdrijf Omschreven Feit (MOF) hebben gepleegd
aangemeld vanuit de jeugdrechtbank.
Meer info: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/

Functie en Takkenpakket:
Als consulent SDJ lever je een bijdrage aan de voorbereiding (caseonderzoek) en het beheer
(casemanagement) van de hulpverlening ten behoeve van minderjarigen en hun gezinnen. Hierbij
streef je naar een aanvaarde en kwaliteitsvolle hulpverlening. De opdracht wordt gegeven door de
jeugdrechter in situaties van VOS of MOF. Dit alles doe je in nauwe samenwerking en overleg met
je lokale team en het regionale multidisciplinaire ondersteuningsteam.
Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we graag naar de functiebeschrijving.

Diplomavoorwaarden & Vaktechnische en gedragscompetenties:
•

•

•
•
•
•

Je beschikt over één van de volgende diploma’s:
 Je hebt een diploma van orthopedagogie, maatschappelijk assistent of sociaal
verpleger uitgereikt door het hoger onderwijs korte type (één cyclus)
 Of je hebt een diploma uitgereikt door het hoger onderwijs van één cyclus behaald in
de richting of afdeling psychologie; orthopedagogie, sociale wetenschappen, sociale
readaptatiewetenschappen of gezinswetenschappen.
 Of je hebt een diploma van het universitair onderwijs van de eerste cyclus of de
tweede cyclus behaald in één van de volgende richtingen: orthopedagogie of
pedagogische wetenschappen, psychologie, sociale wetenschappen, sociologie,
agogische wetenschappen, communicatiewetenschappen of criminologische
wetenschappen.
Je beschikt over de nodige kennis betreffende de brede hulpverlening aan jongeren en de
werking van de bijzondere jeugdbijstand en integrale jeugdhulp in het bijzonder (of bent in
staat deze op korte termijn te vergaren).
Je bent afdoend op de hoogte van de werking van het agentschap Jongerenwelzijn en de
afdeling OSD en het OCJ/SDJ in het bijzonder (of bent in staat deze op korte termijn te vergaren)
Je beschikt over de nodige kennis en kunde betreffende oplossingsgericht en krachtgericht
werken (of bent in staat deze op korte termijn te vergaren)
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Belangrijke gedragscompetenties:
 Samenwerken
 Klantgerichtheid
 Omgaan met stressfactoren
 360° Inlevingsvermogen
 Voortgangscontrole

Aanbod:
Momenteel zijn er open vacatures voor functies bij de diensten te Gent en te Dendermonde (er
wordt gestart met een contract voor 3 maanden).

Zowel voltijdse als deeltijdse tewerkstelling zijn mogelijk, net als contractvormen van diverse duur
(met optie tot verlenging).
De standplaats is afhankelijk van de vrijgekomen plaats.
Naast een maaltijdcheque per gewerkte dag, een aantrekkelijk verlofstelsel en abonnement van
het openbaar vervoer, wordt de functie ingeschaald op niveau B1. Relevante ervaring in de privésector kan tot maximaal 20 jaar worden meegenomen na akkoord van het afdelingshoofd. Voor een
loonsimulatie
verwijzen
we
graag
naar
volgende
website:
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator

Selectieprocedure:
Kandidaatstelling voor de open vacature kan door CV en een motivatiebrief te versturen naar
isabelle.quintens@jongerenwelzijn.be. Nadien volgt een CV-screening. Kandidaten die door deze
CV-screening komen, worden uitgenodigd voor de selectieprocedure.
Overigens mogen kandidaatstellingen ten allen tijde worden doorgestuurd voor de opbouw van
een reserve.
Isabelle Quintens, regioverantwoordelijke
Vlaams Administratief Centrum, Koningin Maria-Hendrikaplein 70, bus 52A, 9000 Gent

