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Sedert 1 september 2014 hebben de vrije CLB van Deinze, Meetjesland, regio Gent en ZuidOost-Vlaanderen één multidisciplinair team (MDT) in het kader van Integrale jeugdhulp en de
toegangspoort.
Om ons team te vervolledigen zijn we op zoek naar een

maatschappelijk werker1
(tewerkstellingstijd 50%)
Profiel










Je weet op een vlotte manier te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
Je kan zelfstandig en in team werken
Je denkt en handelt vanuit een handelings- en oplossingsgericht perspectief
Je kan complexe problematieken op een analytische manier benaderen
Je plant je activiteiten zodanig dat de dingen op het juiste moment gebeuren
Je kan een coachende rol opnemen
Je kent het aanbod aan jeugdhulp in de regio of wil je dit eigen maken
Je bent bereid om je ook naar de andere CLB (en hun vestigingen) te verplaatsen
MDT-ervaring en/of ervaring met IJH in zijn totaliteit strekt tot aanbeveling

Functiebeschrijving
1. Ondersteuning van de reguliere CLB-teams
 Ondersteunen van reguliere CLB-teams (en externe hulpverleners) die in hun
begeleiding trajecten voorzien naar niet-rechtstreekse jeugdhulp
 Beantwoorden van vragen van medewerkers, in overeenstemming met de CLB- en
IJH-afspraken
2. Werken met de cliënt
 In afstemming met de reguliere CLB-teams en met participatie van de cliënt
kwaliteitsvol invullen van A-documenten voor de toegangspoort
 Opnemen van het contactpersoon/aanmelderschap, in principe tot en met de
ontvangst van het indicatiestellingsverslag
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Afhankelijk van de kandidaturen maatschappelijk werk, kunnen mensen met een diploma
psychologie/pedagogie (bachelor of master) ook kandideren. De verloning gebeurt op bachelor niveau.

3. Teamoverleg met het CLB-overstijgende MDT-IJH
 Deelname aan vergaderingen van het regionale MDT-IJH en aanbrengen van
vragen vanuit het werkveld, elke dinsdagnamiddag.
4. Competentieontwikkeling en professionalisering
 Eigen competentieontwikkeling: volgen van vorming georganiseerd door Integrale
Jeugdhulp
 Basiscompetenties van de reguliere CLB-teams: doorgeven van informatie aan de
lokale IJH-sleutelfiguren en/of aan de reguliere CLB-teams. Het betreft hier zowel
interne (vanuit de MDT-bijeenkomsten) als externe (b.v. overleg met externe
partners, studiedagen,…) informatie.
5. Meedenken met de beleidsontwikkeling
 Samen met de MDT-coördinator CLB-afspraken, standpuntbepalingen en
beleidsbeslissingen voorbereiden rond integrale jeugdhulp
6. Overlegplatformen
 Overlegmomenten parket, VK, …
 Overlegmomenten met ITP.
 Netoverstijgend en/of intersectoraal MDT-overleg.
 Jongerenwelzijn - Verplichte vorming
 …

De tewerkstelling vat aan op 2 mei 2017 t.e.m. 31 augustus 2017, met kans op verlenging.
Je standplaats wordt bepaald in functie van je woonplaats: hetzij in Deinze, hetzij in Eeklo.
Weet dat we verwachten dat je 1 dag/week aanwezig bent in VCLB Deinze, en 1 dag/week in
VCLB Meetjesland en op dinsdagnamiddag met de andere MDT-leden teamt in VCLB Gent.
Geïnteresseerden mailen hun CV + motivatiebrief2 aan patrick.doosterlinck@vclbdeinze.be
ten laatste tegen vrijdag 31 maart 2017. Wie op basis van zijn/haar CV + motivatiebrief
weerhouden wordt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. De gesprekken gaan door
op dinsdag 18 april, vanaf 15u30.
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In de motivatiebrief willen we graag van jou vernemen waarom jij vindt dat je de geschikte
kandidaat bent en waar je denkt nog te moeten op inzetten om verder te groeien in de betreffende
job.

