
 

Agentschap Opgroeien – Jongerenwelzijn – regio West-Vlaanderen zoekt 

CONSULENTEN HULPVERLENING OCJ ROESELARE 

 

Functieomschrijving 

Het Agentschap Jongerenwelzijn – Afdeling Ondersteuningscentra en Sociale diensten 

jeugdrechtbank (OSD) is op zoek naar consulenten  en organiseert selecties voor een voltijds contract 

in het OCJ Roeselare en de aanleg van een werfreserve voor de regio. Het gaat steeds om tijdelijke 

contracten. 

Het OCJ is actief binnen de onderhandelde hulpverlening. Het onderzoekt of de tussenkomst vanuit 

de overheid noodzakelijk is om de veiligheid en de integriteit van de minderjarige te waarborgen. Als 

dat het geval is spreekt men van maatschappelijke noodzaak en volgt het OCJ het dossier verder op. 

Indien er van de cliënt geen akkoord wordt verkregen voor noodzakelijk geachte hulp kan het OCJ 

het dossier doorsturen naar het parket 

De SDJ is actief binnen het kader van de gedwongen hulpverlening en het jeugddelinquentierecht. Hij 

staat in voor advies aan de jeugdrechter en voor het organiseren en opvolgen van de hulp en de 

maatregelen en sancties. 

 

Takenpakket 

• Je bevraagt de actuele leefsituatie en de reden van verontrusting, ten einde een duidelijk 

zicht te krijgen op de veiligheid. Je werkt hiervoor nauw samen met de minderjarige, het 

gezin en de ruime context. Je gaat uit van hun krachten, hun zorgen en hun oplossingen. Je 

brengt hierbij het perspectief van jouw dienst in en formuleert deze verwachtingen helder en 

transparant naar de minderjarige en diens gezin 

• Je organiseert de hulpverlening en volgt de uitvoering ervan op in overleg met alle 

betrokkenen 

• Je staat in voor de opvolging van de crisissituaties 

• Dit alles doe je in nauw overleg met uw team, teamverantwoordelijke en regionale staf 

 

Profiel 

• Vereiste studies in een menswetenschappelijke richting 

• Ruime blik op de jeugdhulpverlening en kennis van de organisatie 

• Kennis en kunde betreffende het oplossingsgericht en krachtgericht werken Signs of Safety is 

een troef 

• Een wagen is niet noodzakelijk maar kan wel nuttig zijn bij uitvoering van de opdrachten 

 



Aanbod 

Je functie wordt ingeschaald op bachelor niveau (loonschaal B111). Voor een loonsimulatie, 

verwijzen we naar https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-

overheid/salarissimulator 

Je krijgt een onkostenvergoeding voor de verplaatsingen in dienstopdracht en je woon-werkverkeer 

met het openbaar vervoer is gratis alsook je hospitalisatieverzekering. 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Gelieve je motivatiebrief en CV elektronisch te bezorgen aan Silvie Samyn,  teamverantwoordelijke 

op volgend e-mailadres: silvie.samyn@opgroeien.be 

 

Meer informatie over 

de sector: www.jeugdhulp.be 

Indien je nog vragen hebt over de functie, kan je mailen naar 

regiobjb.westvlaanderen@opgroeien.be.  

Vermeld duidelijk ‘vraag vacante functie consulent’. Geef je telefoonnummer en de periode wanneer 

je best te bereiken bent zodat we je kunnen contacteren. 
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