Inlichtingen voor de kandidaten voor de functie van

JURIST in de rechtshulp en de schuldbemiddeling
(en aanleg wervingsreserve)
Wie zijn wij?
Welzijnsregio Noord-Limburg is het samenwerkingsverband van de Noord-Limburgse
OCMW’s en gemeenten Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen,
Peer en Pelt. Met deze Welzijnsvereniging organiseren deze besturen hun diensten als Sociaal
Verhuurkantoor, Gezinszorg, Rechtshulp, Schuldbemiddeling, Tewerkstelling en Opleiding,
Integratie en Informatieveiligheid.
Contactgegevens Welzijnsregio:
Hoekstraat 70 bus 3
3910 Pelt
011 23 87 00
info@welzijnsregio.be
www.welzijnsregio.be
Functie Jurist (m/v)
Voor de diensten rechtshulp & schuldbemiddeling zoeken we een jurist in contractueel
dienstverband met een bediendecontract, deeltijds (22u/week), waarvan 12u/week contractueel voor onbepaalde duur en een langdurend vervangingscontract voor 10u/week, niveau
A1a-A3a met onmiddellijke indiensttreding.
De huidige invulling situeert zich in de dienst Rechtshulp.
Je staat in voor het informeren, adviseren en begeleiden inzake juridische aangelegenheden
van:
• burgers van de gemeente
• cliënten en maatschappelijk werkers van het OCMW
De selectieprocedure laat in de toekomst ook de mogelijkheid voor een functie in de dienst
Schuldbemiddeling. Hier treed je op als schuldbemiddelaar in dossiers collectieve schuldenregeling.

Tegelijkertijd wordt immers een wervingsreserve aangelegd met niet bindende rangschikking
voor eventuele toekomstige aanwervingen van een jurist rechtshulp en/of schuldbemiddeling. De wervingsreserve is twee jaar geldig.
Meer informatie over de inhoud van de beide functies is terug te vinden in de functiebeschrijvingen in bijlage.
Wat bieden wij?
Basis brutowedde voor deze deeltijdse functie (22 u/week waarvan 12u/week contractueel
voor onbepaalde duur en een langdurend vervangingscontract voor 10u/week,)
vanaf 1.799,36 €/mnd (A1a, 0 jaar).
Voor de berekening van je salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en de
privésector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit kan voor maximum 6
jaar meetellen. De openbare anciënniteit telt onbeperkt mee.
Daarnaast kan je genieten van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een aantrekkelijk aanvullend pensioen (na 1 jaar dienst), goede afstemming werk-privé, een filevrije omgeving, een hospitalisatieverzekering (na 6m dienst) en de voordelen van een gemeenschappelijke sociale dienst.
Voorwaarden
Houder zijn van een master diploma rechten
Slagen voor de aanwervingsprocedure
Deze functie is niet te cumuleren met een andere beroepsactiviteit in de juridische sfeer

§
§
§

Hoe verloopt de selectieprocedure?
DEEL 1: schriftelijke proef waarin de kennis en vaardigheden getest worden (50 punten)
§
Belgisch rechtsstelsel, sociale wetgeving, burgerlijk recht, strafrecht, gerechtelijk recht,
publiek en administratief recht, fiscaal en handelsrecht
§
OCMW Wetgeving
DEEL 2: mondelinge proef waarin de algemene ontwikkeling en competenties getest worden
(50 punten)
De kandidaat dient op alle delen minimaal 50% behaald te hebben om geslaagd te zijn.
De schriftelijke proef gaat door op woensdagvoormiddag 22 mei 2019 en de mondelinge
proef op woensdag 5 juni 2019. Het juiste uur en locatie worden nog meegedeeld. Kandidaten die niet geslaagd zijn op het schriftelijke examen worden niet uitgenodigd voor de mondelinge proef.
Contactpersoon
Kristien Kerkhofs
Welzijnsregio Noord-Limburg
tel. 011 23 87 31
kristien@welzijnsregio.be

OCMW vereniging
Hoekstraat 70/3, 3910 Pelt
T 011 23 87 00 - F 011 80 18 29 - E info@welzijnsregio.be

SITUERING FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Niveau
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende

: jurist schuldbemiddeling
: A1a-A3a
:A
: aanwerving
: schuldbemiddeling
: directeur

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
§

§

§

Het voeren van de procedure voor collectieve schuldenregeling zoals voorzien in de wet
van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.
Cliënten en maatschappelijk werkers van de OCMW’s informeren, adviseren en begeleiden inzake aangelegenheden die verband houden met schuldbemiddeling zoals voorzien
in artikel 1,13° van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.
Cliënten en maatschappelijk werkers van de OCMW’s informeren, adviseren en begeleiden inzake juridische aangelegenheden.

FUNCTIE-INHOUD
Begeleiding cliënten
- intake van de cliënt (in samenspraak met de maatschappelijke werker van het OCMW),
analyse van het probleem, verzamelen en verstrekken van informatie, begeleid doorverwijzen, contactname met betrokken partijen, adviezen formuleren
- het inleiden en opvolgen van de procedures voor collectieve schuldenregeling, contactname met betrokken schuldeisers en andere betrokkenen
- elementaire hulp bij juridische procedures
- stimuleren van een betere aanwending van de pro deo-bijstand
- ondersteunen bij het opzetten van preventieve en informatieve activiteiten
Samenwerking met andere actoren
- opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met advocaten,
notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtbanken en andere diensten voor juridische
dienstverlening en schuldbemiddeling
- deelnemen aan diverse beleidsgroepen (commissie juridische bijstand, Vlaams centrum
schuldbemiddeling, LSO, …)

Dienstverlening tav medewerkers van de aangesloten OCMW’s
- ondersteuning en informeren van de maatschappelijk werkers in aangelegenheden van
juridische aard, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling
- signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening
KENNIS & VAARDIGHEDEN
- grondige kennis van het Belgisch rechtsstelsel, sociale wetgeving, burgerlijk recht en het
vijfde deel van het gerechtelijk wetboek “Bewarend beslag, middelen tenuitvoerlegging
en collectieve schuldenregeling”
- kennis van het strafrecht, gerechtelijk recht, publiek recht, administratief recht, fiscaal en
handelsrecht, arbeidsrecht
COMPETENTIES & ATTITUDES
§

-

§

§

§

§

-

zelfontwikkeling
neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet leerpunten om in acties
schriftelijk communiceren
schrijft teksten in een duidelijke en logische opbouw
past taalgebruik aan de doelgroep aan
hanteert een correct taalgebruik, schrijft helder, beknopt en foutloos
inlevingsvermogen
kan zonder te grote familiariteit een vertrouwensrelatie met een cliënt aangaan
toont erkenning en respect voor andere(n), begrip voor andere meningen of omgangsvormen en kan een luisterend oor vormen
past zijn/haar gedrag aan dat van andere(n) aan en is tactvol en discreet
kwaliteitsvol werken
stelt hoge eisen aan de kwaliteit
evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van de kwaliteitsnormen en stuurt bij indien
nodig
voorkomt dat er fouten worden gemaakt
flexibiliteit
kan overweg met diverse opdrachten, taakverruiming, wisselende prioriteiten en plotse
veranderingen
verandert plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken
herkent weerstand en gaat hier gepast mee om

§

-

§

§

§

-

probleemoplossend werken
signaleert tijdig en onderzoekt problemen vanuit verschillende invalshoeken en zoekt
hierbij naar verbanden
formuleert verschillende alternatieve oplossingen, overweegt voor- en nadelen en heeft
oog voor de praktische haalbaarheid
kan tot synthese/beoordeling komen en betrekt de juiste personen in instanties bij het
probleem
onafhankelijk denken
is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten, blijft standvastig en is weerbaar bij
druk of machtsuitoefening
is in staat autonoom te denken en schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid
streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling
besluitvaardigheid
kan snel een doordacht standpunt innemen, zelfs op basis van onvolledige informatie
neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit en kan dit zonder overleg met anderen
informeert alle betrokkenen en verdedigt een beslissing
onderhandelen
geeft eigen standpunten en argumenten aan, vraag en luistert naar andermans standpunten en argumenten
brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en hanteert hierbij een
onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartners en de gestelde termijnen

OCMW vereniging
Hoekstraat 70/3, 3910 Pelt
T 011 23 87 00 - F 011 80 18 29 - E info@welzijnsregio.be

SITUERING FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Niveau
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende

: jurist rechtshulp
: A1a-A3a
:A
: aanwerving
: rechtshulp
: directeur

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
Burgers van de gemeente en cliënten en maatschappelijk werkers van de OCMW’s informeren, adviseren en begeleiden inzake juridische aangelegenheden.
FUNCTIE-INHOUD
Begeleiding cliënten
- intake van de cliënt, analyse van het probleem, verzamelen en verstrekken van informatie, begeleid doorverwijzen, contactname met betrokken partijen, adviezen formuleren
- hulp bij juridische procedures
- stimuleren van een betere aanwending van de pro deo-bijstand
Samenwerking met andere actoren
- opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met advocaten,
notarissen, gerechtsdeurwaarders, rechtbanken en andere diensten voor juridische
dienstverlening en schuldbemiddeling
- deelnemen aan diverse beleidsgroepen (commissie juridische bijstand, LSO, …)
Dienstverlening tav medewerkers van de aangesloten OCMW’s
- ondersteuning en informeren van de maatschappelijk werkers in aangelegenheden van
juridische aard, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling
- signaleren van noden, behoeften en tekorten in de hulpverlening
KENNIS & VAARDIGHEDEN
- grondige kennis van het Belgisch rechtsstelsel, sociale wetgeving, burgerlijk recht
- kennis van het strafrecht, gerechtelijk recht, publiek recht, administratief recht, fiscaal en
handelsrecht, arbeidsrecht
COMPETENTIES & ATTITUDES

§

-

§

§

§

§

§

-

zelfontwikkeling
neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet leerpunten om in acties
schriftelijk communiceren
schrijft teksten in een duidelijke en logische opbouw
past taalgebruik aan de doelgroep aan
hanteert een correct taalgebruik, schrijft helder, beknopt en foutloos
klantgerichtheid
leeft zich in de situatie van klanten in en respecteert het beroepsgeheim
stelt zich dienstverlenend op voor iedereen en speelt in op wensen van klanten voor zover dit overeenstemt met de opdracht van de dienst
streeft naar klanttevredenheid en neemt verantwoordelijkheid op bij fouten of klachten
kwaliteitsvol werken
stelt hoge eisen aan de kwaliteit
evalueert het eigen gedrag/werk in het licht van de kwaliteitsnormen en stuurt bij indien
nodig
voorkomt dat er fouten worden gemaakt
adviseren
verwerkt informatie en geeft dit vorm in meerjarenplan, afsprakennota, …
onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten en betrekt
hierbij de juiste personen en instanties
geeft het beleid mee vorm en vertaalt het beleid naar concrete doelstellingen
probleemoplossend werken
signaleert tijdig en onderzoekt problemen vanuit verschillende invalshoeken en zoekt
hierbij naar verbanden
formuleert verschillende alternatieve oplossingen, overweegt voor- en nadelen en heeft
oog voor de praktische haalbaarheid
kan tot synthese/beoordeling komen en betrekt de juiste personen in instanties bij het
probleem

-

onafhankelijk denken
is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten, blijft standvastig en is weerbaar bij
druk of machtsuitoefening
is in staat autonoom te denken en schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid
streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling

§

besluitvaardigheid

§

-

§

-

kan snel een doordacht standpunt innemen, zelfs op basis van onvolledige informatie
neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit en kan dit zonder overleg met anderen
informeert alle betrokkenen en verdedigt een beslissing
onderhandelen
geeft eigen standpunten en argumenten aan, vraag en luistert naar andermans standpunten en argumenten
brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en hanteert hierbij een
onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartners en de gestelde termijnen

