
 

Het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Oost -

Vlaanderen is het provinciale 

advies- en meldpunt voor 

vermoedens van 

kindermishandeling, ver-

waarlozing en seksueel misbruik. 

 

De voornaamste opdrachten van het 

centrum zijn: 

 Professionele evaluatie van de 

gemelde situaties, bespreekbaar 

maken van de gemelde 

problemen met de betrokken 

gezinnen , de gepaste 

hulpverlening opzetten, 

coördineren en opvolgen. 

 Advies aan de burger door 

telefonische dienstverlening van 

de hulplijn 1712. 

 Advisering en ondersteuning van 

hulpverleners met de 

problematiek van 

kindermishandeling. 

 Sensibilisering van hulpverleners 

en het grote publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling  

Oost Vlaanderen werft aan: 

 BACHELOR MENSWETENSCHAPPEN (m/v) 80%-100% 

Contract bepaalde duur (voorzien einddatum 31 maart 2022) 

In diensttreding: zo snel mogelijk 

 
TAKEN:  
 

o Zelfstandig adviseren en opvolgen van meldingen over een vermoeden van 
kindermishandeling, via gesprekken  

o Telefonisch contact, overleg en samenwerking met diverse partners binnen 
hulpverlening en justitie inzake kindermishandeling 

o Nauw samenwerken in een multidisciplinair team 
o Flexibiliteit in het inhoudelijk en logistiek mee uitwerken van lopende projecten  

 

PROFIEL:  

Je toont ons dat je: 
o Zicht hebt op de problematiek van kindermishandeling 
o De weg kent in de sociale kaart en het hulpverleningslandschap 
o Snel inzicht verwerft in complexe problematieken 
o Mensen kan motiveren tot samenwerking via diverse gesprekstechnieken 
o Stressbestendig optreedt in risicovolle situaties 
o Vlot omgaat met MS Office toepassingen 

 

Vereisten: 
o Bachelor maatschappelijk of sociaal werk, bachelor toegepaste psychologie, 

bachelor orthopedagogie,… 
o Minimaal 4 jaren klinische ervaring  in het werken met kinderen en gezinnen 
o Kennis van complex trauma en actuele behandelmodellen  
o Kennis van integrale jeugdhulp 
o Een bewijs van goed gedrag en zeden 
o Beschikken over een rijbewijs B en bereid om eigen wagen te gebruiken voor 

diensverplaatsing 
 

 
AANBOD:  

o Een veeleisende maar gevarieerde job in een gedreven team 
o Supervisie en coaching op de werkplek 
o Verloning volgens PC 319.01, barema B1C 
o Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht  
o Ruime autonomie in je dagelijks werk 
o Regelmatige werktijden. 
o Mogelijkheid tot vorming en persoonlijke ontwikkeling 

 

Tewerkstelling: onmiddellijke indiensttreding 
 
 

Sollicitaties  richten aan  
Vzw Kindermishandeling Oost – Vlaanderen  -  t.a.v. Joy Eeman 

Brugsesteenweg 274a , 9000 Gent of info@vkgent.be 
http: www.kindermishandeling.be 

mailto:info@vkgent.be
http://www.kindermishandeling.be/

