
LOKALE POLITIE VOORKEMPEN (Brecht-Malle-Schilde-Zoersel) – PZ 5355 
Vaartdijk 15 
2960 Brecht 
 
CALog niveau B – Maatschappelijk assistent – CONTRACTUELE FUNCTIE vervangingscontract van 6 maanden 
(november 2020 tem april 2021) - Voltijdse tewerkstelling 
 

Functiebeschrijving: 
 

Specifieke taakinhoud 
▪ Contacten opbouwen en onderhouden met hulpverlenende instanties rond slachtofferbejegening 

en integrale jeugdhulpverlening; 
▪ Uitvoeren van sociale onderzoeken inzake jeugdzaken in opdracht en ambtshalve vaststellingen; 
▪ Hercontactname slachtoffers algemeen en in uitvoering ZAP IFG; 
▪ Risico-analyse inzake situaties IFG; 
▪ Deelname aan tussenkomsten slachtofferbejegening en beurtrol slachtofferbejegening; 
▪ Ondersteuning in meldingen en aangiftes in andere sociale materies; 
▪ ondersteuning in contacten met minderjarigen, hun netwerk en voorzieningen in kader van 

verdwijningen; 
▪ mee instaan voor de organisatie werking slachtofferbejegening en sensibilisering in het korps; 
▪ vervullen van een vertrouwensfunctie voor collega’s; 
▪ raadgevende rol in andere sociale materies waarin politie werkzaam is; 
▪ actualiseren van de sociale kaart; 
▪ deelname aan vergaderingen en overlegmomenten inherent aan de functie; 
▪ signaalfunctie verbetering samenwerking met hulpverlenende instanties; 
▪ netwerkoverleg. 

 
Algemeen – Kennis, vaardigheden en competenties 

▪ Vertrouwd zijn met PC en de meest gangbare applicaties (Office – internet – Windows -  …); 
▪ Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, bevoegdheden en werking van de geïntegreerde 

politiedienst, de gerechtelijke en bestuurlijke organisaties; 
▪ Kennis van regelgeving, organisatie, structuren, werking en positionering van politie binnen wet op 

de jeugdbescherming en integrale jeugdhulpverlening; 
▪ U bent doordrongen van de missie, visie, waarden en doelstellingen van de organisatie en van de 

principes van de excellente politiezorg; 
▪ Goede verbale en schriftelijke vaardigheden; 
▪ Autonoom en in teamverband kunnen werken binnen de beleidslijnen van het korps en de dienst; 
▪ Kan binnen zijn/haar bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid 

dragen; 
▪ U zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van uzelf te geven en door een hoge 

kwaliteit na te streven; 
▪ U hebt organisatiezin, handelt ordelijk met een goede methodiek alle opgedragen taken en dossiers 

af binnen de vooropgestelde termijnen; 
▪ U bent luistervaardig en luisterbereid en kan bijdragen tot een positieve werksfeer; 
▪ U bent open van geest en legt spontaan rekenschap af d.m.v. rapportering; 
▪ Bereid en in staat zijn samen te werken met (overheids)partners; 
▪ U bent leergierig en bereid om zich te verdiepen in nieuwe applicaties/materies…; 
▪ Zin voor verantwoordelijkheid hebben; 
▪ Bereidheid tot permanente bijscholing, mede aangevuld door zelfstudie. 

 
 



Persoonlijkheidskenmerken 
▪ Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin 

hij/zij verkeert; 
▪ Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen; 
▪ Flexibiliteit, stressbestendigheid en gedrevenheid; 
▪ Orde, stiptheid en respect voor termijnen; 
▪ Innovatief en oplossingsgericht denken; 
▪ Beschikken over goede sociale vaardigheden waaronder: 

o assertiviteit; 
o conflicthantering; 
o externe en interne klantgerichtheid. 

 
Specifieke diplomavereisten 
Bachelor of gegradueerde in het maatschappelijk werk of gelijkwaardig. 
 
Betreft: 
Een voltijds functie (38u) 
 
Gewenst Profiel: 

▪ In het bezit zijn van minimum een rijbewijs B. 
 

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature 
▪ Lore Gysen – Diensthoofd/Politieasssistent Jeugd en gezin, tel 03/210.41.51 of email 

lore.gysen@police.belgium.eu  
▪ Dienst HRM, tel 03/210.42.30 of email pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu 

 

Betreft een contractuele werving vervangingscontract van 6 maanden wegens zwangerschapsverlof van 
titularis (november 2020 tem april 2021).  
 
Vooropgestelde datum van indiensttreding: november 2020 
 
Uiterste inschrijvingsdatum: 31.08.2020 beperkt tot maximum 8 kandidaten 
 
Solliciteren kan door een mail te sturen naar pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu met volgende 
documenten: 

• motivatiebrief 

• CV 

• biografische vragenlijst 

• kopie diploma dat beantwoordt aan de vereisten van de functie 

• recent uittreksel uit het strafregister 
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