VACATURETEKST NL

Wetenschappelijk medewerker (80%) voor de Evaluatie van de
implementatie van het project Signs of Safety in de jeugdhulp
OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks
aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale
voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de
grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit
Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke
disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

JOUW OPDRACHT
Deze vacature betreft een opdracht als onderzoeker binnen het project “Evaluatie van de
implementatie van Signs of Safety (SofS) in de Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale
Diensten Jeugdrechtbank”, in opdracht van de Vlaamse overheid, Agentschap Opgroeien
regie.
Signs of Safety neemt een steeds belangrijkere plaats in in de jeugdhulp in Vlaanderen. Zo
heeft de afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en de Sociale Diensten Jeugdrechtbank
(OSD) resoluut gekozen voor de implementatie van Signs of Safety met als lange termijn
doelstelling uithuisplaatsingen – waar mogelijk – vermijden en gezinshereniging faciliteren in
situaties waar het veilig, geliefd en omringd opgroeien niet gewaarborgd kan worden.
Uit eerder implementatieonderzoek blijkt het belang van een modelgetrouwe en breed
ondersteunde implementatie van SofS in functie van uitkomsten en impact op lange termijn.
Men werkt in Vlaanderen intussen 5 jaar vanuit SofS, maar het is niet duidelijk in welke mate
en op welke wijze dit juist gebeurt. Dit onderzoek is dan ook gericht op het evalueren en zo
nodig bijsturen van dit implementatieproces. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig.
Ten eerste zal een omvangrijke procesevaluatie beter inzicht geven in het implementatie- en
veranderingsproces binnen de OSD en wat de factoren zijn die dit proces kunnen faciliteren.
Ten tweede zullen een aantal zichtbare uitkomsten van de implementatie voor consulenten
en betrokken cliënten en hun netwerk in kaart gebracht worden. Uiteindelijk willen we op
basis van de onderzoeksbevindingen een programmatheorie vooropstellen die de proces- en
uitkomstenevaluaties op lange termijn binnen de OSD kan onderbouwen. Het OSD zal tools
aangereikt krijgen waarmee zij zelf verder het implementatieproces kunnen opvolgen op
lange termijn (deliverable: programmatheorie), alsook de uitkomstenevaluatie.
De opdracht van de onderzoeker zal erin bestaan om gegevens te verzamelen in de
onderscheiden onderzoeksfasen en deze te verwerken en te rapporteren in een
onderzoeksrapport, om zo een antwoord te geven op de onderzoeksvragen zoals
geformuleerd door de Vlaamse overheid.
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JOUW PROFIEL
-

Je hebt een diploma van Master in de humane wetenschappen (bv. Pedagogische
Wetenschappen, Sociaal werk, Psychologie)
Je hebt affiniteit met onderzoek over en/of ervaring in het werken met Signs of Safety
en/of de jeugdzorg strekken tot aanbeveling.
Je bent vertrouwd met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Je kan zelfstandig werken en hebt een vlotte pen.
Je kan samenwerken in een onderzoeksteam.

ONS AANBOD
-

Wij bieden je een contract van bepaalde tijd voor een periode van min. 12 maanden
(80% van een FTE; looptijd van het contract wordt in functie van het barema bepaald).
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/03/2021
De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot
PD4 (indien doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed
opleidings- en vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse
betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze
personeelsvoordelen.

INTERESSE?
Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (25
januari 2021). We aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online
toepassing worden bezorgd.
Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:
-

In het veld ‘Cv’: je cv
In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief
In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.
De UGent voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan
om te solliciteren.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof.
Wouter Vanderplasschen (Wouter.Vanderplasschen@UGent.be, +32 9 331 03 13). Let op:
stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online.

