
 
 

 
 
Het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling  
West-Vlaanderen is het 
provinciale meldpunt voor 
hulpverleners bij vermoedens 
van kindermishandeling, 
verwaarlozing en seksueel 
misbruik. 
 
De voornaamste opdrachten 
van het centrum  als 
gemandateerde voorziening 
zijn: 
 
1.  Professionele evaluatie van 

de gemelde situaties, het 
bespreekbaar maken van 
de gemelde problemen 
met de betrokken 
gezinnen, de gepaste 
hulpverlening opzetten, 
coördineren en opvolgen. 

2.  Het ‘onderzoek 
maatschappelijke 
noodzaak’ voeren. 

3.  Consult en ondersteuning 
verlenen aan hulpverleners 
die te maken hebben met 
de problematiek van 
kindermishandeling. 

4.  Sensibilisering van  
hulpverleners en het grote 
publiek. 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
 West-Vlaanderen heeft een vacature voor de functie van 

 
 

HULPVERLENER BIJ KINDERMISHANDELING m/v 
 
 
Wij vragen: 
• Minimaal 5 jaar relevante ervaring in de jeugdhulpverlening 
• Houder zijn van een diploma van master in de klinische psychologie of 

pedagogische wetenschappen; houders van een diploma van 
professionele bachelor in een sociaal-agogische, paramedische of 
menswetenschappelijke discipline met voldoende relevante ervaring, 
komen tevens in aanmerking 

• Een aantoonbare interesse of ervaring in de problematiek van  
kindermishandeling 

• Een kind- en gezinsgericht engagement 
• Een soepele en stressbestendige persoonlijkheid 
• De vaardigheid om teamwerk te combineren met zelfstandig initiatief  

en eigen verantwoordelijkheid 
• De bereidheid om op verschillende locaties in de provincie te  

werken, voornamelijk regio Brugge 
• Het beschikken over een eigen wagen 
• Een actueel uittreksel uit het strafregister model 596.2 

('minderjarigenmodel') kunnen voorleggen 
 

Wij bieden: 
• Tewerkstelling 80-100% (o.b.v. 38u-week) 
• Aanstelling voor 12 maanden, met mogelijkheid tot een vast contract 
• Een veeleisende, maar boeiende en afwisselende job 
• Een dynamisch team 
• Regelmatige werktijden 
• Een aangepast salaris (PC 331) en extralegale voordelen 
 
Tewerkstelling: 1 september 2021 
 
Sollicitaties vóór 16 augustus 2021 richten aan: 
vzw Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen, t.a.v.  
Maarten Verherstraeten, directeur, Blankenbergsesteenweg 112 te 8000 
Brugge.  Voor meer informatie over de jobinhoud en het takenpakket: 
050/345757 en e-mail: info@vertrouwenscentrumwvl.be 
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