
 

 

  

 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw is een dynamische organisatie, gesubsidieerd door 

het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming en het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid. Het centrum heeft 

als doel om de kwaliteit van diagnostiek en zorgzwaartebepaling in Vlaanderen te verbeteren 

binnen de Integrale Jeugdhulp en de Vlaamse Sociale Bescherming. Wij informeren en adviseren 

verschillende instanties en sectoren waaronder de Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn, zorg en 

gezondheid, en testuitgevers op basis van wederzijds overleg en samenwerking. Daarnaast zijn wij 

betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van diagnostische protocollen en zorgzwaarte-

instrumenten en staan wij mee in voor de vorming en attestering van personen en instanties.  

  

Meer informatie vindt u op onze website: www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be  

 

 

 

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw is voor een vervangingscontract 

zwangerschapsonderbreking op zoek naar een voltijds Wetenschappelijk Medewerker – 

Integrale Jeugdhulp. Als wetenschappelijk medewerker sta je in voor het verzamelen en 

valoriseren van informatie en expertise over diagnostiek in de jeugdhulp. Je omschrijft en adviseert 

relevant onderzoek in verband met diagnostiek. Het uitbesteden, opvolgen en aansturen van 

onderzoek wordt daaraan gekoppeld. Daarnaast help je mee met het ontwikkelen, bijsturen en 

implementeren van protocollen en andere instrumenten voor diagnostiek. Als laatste opdracht 

help je mee met het verbeteren van het diagnostisch handelen op het terrein, onder meer via 

vorming van personen en instanties die instaan voor de deskundigheidsbevordering op het terrein. 

 

 

- Je beschikt minstens over een masterdiploma; een doctoraatsdiploma is een pluspunt; 

- Je ben vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek, en hebt een sterke methodologische 

expertise en bent onderlegd in statistiek; 

- Je hebt een uitgesproken interesse in kwantitatief en kwalitatief onderzoek; 

- Je hebt een vlotte pen en schrijft makkelijk nota’s; 

- Je bent competent in het ondersteunen en opvolgen van (onderzoeks)projecten; 

- Je bent IT-minded en kan vlot werken met het MS-Office pakket; 

- Kennis van de organisatiestructuur Integrale Jeugdhulp en het diagnostisch terrein 

daarbinnen in het bijzonder strekt tot aanbeveling 

http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/


- Je kan je snel inwerken in lopende onderzoeksprojecten en dossiers 

- Je beschikt over de nodige kennis van diagnostiek en het aanbod van diagnostische 

instrumenten; 

- Je hebt een bijzondere affiniteit met welzijns- en gezondheidszorg. 

 

 

We verwachten van de nieuwe projectmedewerker de volgende gedragscompetenties en attitudes: 

 

- Organiseren en implementeren: Je munt uit in organiseren en het ontwikkelen en uitvoeren 

van implementatieplannen. Je coördineert acties, tijd en middelen om de doelstellingen te 

bereiken conform de planning. Je kan goed werken onder tijdsdruk, haalt deadlines, getuigt 

van een efficiënte en doordachte projectaanpak, en je kan inspelen op wijzigende 

omstandigheden. 

 

- Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en kwaliteit van de eigen 

projectprocessen. Je bent tevens flexibel.  

 

- Netwerking: Je ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities binnen het 

Kwaliteitscentrum en met alle relevante actoren in het kader van de implementatie van BelRAI. 

Je wendt deze netwerken aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Je munt uit 

in het leggen van nieuwe contacten die voor het slagen van de eigen opdracht nuttig en 

noodzakelijk zijn.  

 

- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van het team 

of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 

- Probleemanalyse: Je bent sterk in het duiden van een probleem in zijn verbanden en het 

detecteren van oorzaken. Je gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende en relevante 

informatie en bent in staat om deze te verwerken.  

 

- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Je hebt een feilloze schriftelijke en 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en 

de doelgroep. 

 

- Klantgerichtheid: Je hebt oog voor het dienen van het algemeen belang, en je onderkent en 

reageert adequaat op de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) 

klanten. Je stelt je diplomatisch op en kan constructief omgaan met weerstand.  

 

- Zelfstandigheid: Je toont initiatief, onderkent kansen en je stelt voor en/of onderneemt uit 

eigen beweging acties. 

 

- Resultaatgerichtheid: Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen 

en/of overstijgen van doelstellingen. 

 

 

 



- Betrouwbaarheid: Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, 

gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en 

ethische normen (diversiteit, milieuzorg, enzovoort). Je komt afspraken na en neemt 

verantwoordelijkheid op. 

 

- Een vervangingscontract van bepaalde duur (1 januari 2020 – 31 juli 2020), mogelijks met 

verlenging van één maand bij opname van ouderschapsverlof door betrokken 

wetenschappelijk medewerker  

- Een competitief salaris  

- Abonnement openbaar vervoer  

- Fietsvergoeding  

- Eindejaarspremie  

- Naast het wettelijk verlof; 15 extralegale vakantiedagen op jaarbasis, voltijdse 

tewerkstelling 

- Tewerkstelling in Gent (op wandelafstand van het Sint-Pietersstation)  

- Een aangename werkomgeving in een gedreven en dynamisch team 

 

Voor extra informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure kan je contact 

opnemen met Julie De Ganck, coördinerend adviseur van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek 

vzw via julie.deganck@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be of 0497 53 23 82. 

Wil je het team van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw mee versterken, stuur dan je 

kandidatuur – een motivatiebrief en CV – naar communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be. 

Kandidaturen kunnen worden ingezonden tot en met 6 november 2019. 

We gaan na of je profiel voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. We brengen je in de week van 

11 november 2019 op de hoogte van het resultaat. 

De selectie zal doorgaan op 18 november 2019 en zal plaatsvinden in Gent. Door middel van een 

selectiegesprek en technische proeven onderzoeken we je geschiktheid voor de functie. Onder 

andere je motivatie, verwachtingen en competenties komen aan bod. Deze proeven zullen 

ongeveer een halve dag in beslag nemen. 

Bij voorkeur kan je in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw aan de slag vanaf 1 januari 2020. 

 

 



 

 

 

 

Wetenschappelijk medewerker 

 

  

 

Kwaliteitsvolle diagnostiek en zorgzwaartebepaling is de fundamentele vertrekbasis om cruciale 

principes en functies van de zorg waar te kunnen maken. Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek 

vzw heeft daarom als doel de kwaliteit van diagnostiek en van de zorgzwaartebepaling in Vlaanderen 

te ondersteunen en te verbeteren binnen de Integrale Jeugdhulp en de Vlaamse Sociale 

Bescherming. Wij informeren en adviseren verschillende instanties en sectoren waaronder de 

Vlaamse overheid, onderwijs, welzijn, zorg en gezondheid, en testuitgevers op basis van wederzijds 

overleg en samenwerking. Daarnaast zijn wij betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van 

diagnostische protocollen en zorgzwaarte-instrumenten en staan wij mee in voor de vorming en 

attestering van personen en instanties.  

 

 

 

- je verzamelt en valoriseert informatie en expertise over diagnostiek in de jeugdhulp;  

- je omschrijft en adviseert relevant onderzoek in verband met diagnostiek. Het uitbesteden, 

opvolgen en aansturen van onderzoek wordt daaraan gekoppeld;  

- je staat mee in voor het ontwikkelen, bijsturen en implementeren van protocollen en andere 

instrumenten voor diagnostiek;  

- voor het verbeteren van het diagnostisch handelen op het terrein, sta je mee in voor het 

vormen en attesteren van personen en instanties die instaan voor de 

deskundigheidsbevordering op het terrein.  

 

 

 

 



 

 

- Vorming en deskundigheidsverwerving 

o je neemt deel aan studiedagen, conferenties en workshops die relevant zijn in  

verband met diagnostiek;  

o je volgt internationale (onderzoeks)literatuur op en analyseert deze;  

o je neemt vakliteratuur door;  

o je verricht studiewerk om de recentste wetenschappelijke en maatschappelijke  

evoluties met betrekking tot diagnostiek te kennen; 

o je onderhoudt contacten met universiteiten en wetenschappelijke instellingen;  

o je deelt de ingewonnen kennis met collega’s door er verslag over uit te brengen.  

 

- Onderzoek uitbesteden 

o je organiseert onderzoeksopdrachten en schrijft deze uit;  

o je levert input voor, en controleert onderzoeksafspraken;  

o je volgt de (inhoudelijke) voortgang van onderzoeksprojecten op en geeft indien nodig advies 

over bijsturing;  

o je organiseert de werking van begeleidende stuurgroepen.  

 

- Eigen onderzoek 

o je stelt onderzoeksplannen op of biedt er input voor aan;  

o je werkt onderzoeksconcepten uit;  

o je verzamelt, analyseert, verwerkt en interpreteert gegevens;  

o je volgt de voortgang van onderzoeksprojecten op en stuurt indien nodig bij;  

o je levert concrete inhoudelijke input bij het onderzoeksproject;  

o je vertaalt de eigen onderzoeksresultaten naar relevante conclusies, adviezen  

en/of producten.  

 

- Het aanbod afstemmen op de diverse diagnostische noden op het terrein  

o je analyseert in detail de behoeften en evoluties op het diagnostisch terrein en  

vertaalt deze in concrete verbetervoorstellen;  



o je werkt nauw samen met de academische wereld en andere relevante partners binnen de 

jeugdhulp;  

o je zet concrete pilootprojecten op. Je ondersteunt inhoudelijk en methodisch de uitvoering 

ervan. Ook opvolging, evaluatie en bijsturing worden daaraan gekoppeld;  

o je werkt mee aan de opmaak van gebruikershandleidingen voor protocollen en  

andere instrumenten voor diagnostiek;  

o Je helpt mee bij de vorming en/of attestering van personen en instanties die instaan voor 

deskundigheidsbevordering op het terrein.  

 

- Netwerkvorming 

o je creëert en onderhoudt relevante netwerken om informatie te verkrijgen en kennis door te 

geven;  

o je neemt deel aan wetenschappelijke onderzoeksnetwerken;  

o je neemt een adviserende rol op in stuurgroepen van wetenschappelijk onderzoek inzake 

diagnostiek en vertegenwoordigt hier de visie van het centrum. 

 

 

We verwachten van de nieuwe medewerker de volgende gedragscompetenties en attitudes: 

 

- Organiseren en implementeren: Je munt uit in organiseren en het ontwikkelen en uitvoeren 

van onderzoeksprojecten. Je kan goed werken onder tijdsdruk, haalt deadlines, getuigt van 

een efficiënte en doordachte aanpak, en je kan inspelen op wijzigende omstandigheden. 

 

- Voortgangscontrole: Je bewaakt de voortgang in tijd en kwaliteit van de eigen opdrachten. Je 

bent tevens flexibel.  

 

- Netwerking: Je ontwikkelt en bestendigt relaties binnen het Kwaliteitscentrum en met alle 

relevante actoren binnen de Integrale Jeugdhulp. Je wendt deze relaties aan om informatie, 

steun en medewerking te verkrijgen.  

 

- Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van het 

team of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is. 

 

 



- Probleemanalyse: Je bent sterk in het duiden van een probleem in zijn verbanden en het 

detecteren van oorzaken. Je gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende en 

relevante informatie en bent in staat om nieuwe informatie te integreren in reeds bestaande 

informatie.  

 

- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Je hebt een feilloze schriftelijke en 

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en 

de doelgroep. 

 

- Klantgerichtheid: Je hebt oog voor het dienen van het algemeen belang, en je onderkent en 

reageert adequaat op de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) 

klanten. Je stelt je diplomatisch op en kan constructief omgaan met weerstand.  

 

- Zelfstandigheid: Je toont initiatief, onderkent kansen en je stelt voor en/of onderneemt uit 

eigen beweging acties. 

- Resultaatgerichtheid: Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen 

en/of overstijgen van doelstellingen. 

 

- Betrouwbaarheid: Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, 

gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en 

ethische normen (diversiteit, milieuzorg, enzovoort). Je komt afspraken na en neemt 

verantwoordelijkheid op. 

 

 

- Je beschikt over een masterdiploma. Een doctoraatsdiploma is een pluspunt. Je hebt een 

bijzondere affiniteit met de welzijns- en gezondheidszorg;  

- Je bent onderlegd (zowel theoretisch als praktisch) in statistiek en kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek;   

- Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;  

- Je beschikt over praktische kennis in de gebruikelijke informaticatoepassingen. 

 

  

 

 


