
 
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg is het provinciale 
meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing en 
seksueel misbruik. 
De voornaamste opdrachten van het centrum zijn: 
1. Professionele evaluatie van de gemelde situaties, bespreekbaar maken 
van de gemelde problemen met de betrokken gezinnen, de gepaste 
hulpverlening opzetten, coördineren en opvolgen; 
2. Advisering en ondersteuning van hulpverleners die te maken hebben 
met de problematiek van kindermishandeling. 

                             3. Sensibilisering van hulpverleners en het grote publiek. 
 
 

 
 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg heeft op korte termijn een vacature voor: 
medewerker  M/V/X Master in de menswetenschappen 

Voltijds vervangingscontract voor 6 maanden 

 
Takenpakket :  

 Je bent hulpverlener op het VK Limburg en staat in voor: 
 het opnemen van meldingen, diagnosestelling en doorverwijzingen over (vermoedens van) kindermishandeling in functie van 

noden van het kind en zijn gezin. 
 het advies verlenen inzake de hulpverlening inzake kindermishandeling aan professionelen en aan burgers bij de hulplijn 1712 
 het onderzoek van ‘maatschappelijke noodzaak’ 

 Je voert hulpverleningsgesprekken en ondersteunt hulpverleners die te maken hebben met de problematiek van kindermishandeling.  

 Je neemt actief deel aan de multidisciplinaire teamwerking 
 

Vereisten: 

 Je hebt relevante werkervaring 

 Ervaring in het werken met kinderen  

 Je bent  enthousiast en sociaal vaardig 

 Je kan verantwoordelijkheid nemen 

 Je kan flexibel omgaan met crisissituaties en je bent stressbestendig 

 Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen 

 Je kan je inleven in de leefwereld van kinderen en jongeren en hun gezinnen 

 Je kan aanklampend werken 

 Je bent contactvaardig. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden 
 Je bent teamgericht, maar kan ook zelfstandig werken 

 Je beschikt over goede gesprek- , vergader en rapporteringsvaardigheden 

 Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid  

 Je beschikt over goede kennis van hedendaagse ICT 

 Je hebt goede administratieve vaardigheden (briefwisseling, verslaggeving, dossier bijhouden) 

 Je beschikt over een rijbewijs B 
 
Wij  bieden:  
Een veeleisende , maar boeiende en afwisselende job binnen een dynamisch team.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 

 Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur   

 Tewerkstelling 100%   

 Relevante en voldoende werkervaring strekt tot aanbeveling. Voornamelijk in het werken met kinderen en jongeren. 
 
Gewenste datum indiensttreding: vanaf 17 oktober 2022 
Sollicitatiebrief en CV voor 2 september te zenden aan : 

 
 
 
 



VK Limburg 
T.a.v. Katrien Van Loon en Stefanie Deberdt 
Welzijnscampus 19/3 
3600 Genk 

 
Een uitgebreide profiel- en taakomschrijving is verkrijgbaar op aanvraag 
Inlichtingen : Katrien Van Loon en Stefanie Deberdt:  011/27 46 72 of email: katrien.vanloon@vklimburg.be en 
stefanie.deberdt@vklimburg.be 
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