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VACATURE 
Wetenschappelijk medewerker  
 binnen het domein Jeugdhulp 

(vervangingscontract) 
 
 
WAT HOUDT DEZE JOB IN? 
 
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw is een jonge organisatie, gesubsidieerd door het 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Agentschap Vlaamse Sociale 
Bescherming 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.  
 
Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw is voor een vervangingscontract 
zwangerschapsonderbreking (voltijds) op zoek naar een Wetenschappelijk Medewerker – 
domein 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.  
 
WAAR MOET JE AAN VOLDOEN? 
 
Diploma 
Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring. Een doctoraatsdiploma is 
een pluspunt. Je hebt een bijzondere affiniteit met welzijns- en gezondheidszorg.  
 
Functiespecifieke kennis, competenties en attitudes 

- Je hebt een sterke methodologische en statistische expertise 
- Onderzoekservaring is een vereiste 
- 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 
- Je kan je snel inwerken in lopende onderzoeksprojecten en dossiers 

 
Voor verdere uitleg verwijzen we naar de functiebeschrijving in bijlage of naar onze website: 
www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be  
  

http://www.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be/


ONS AANBOD 
 

- Een vervangingscontract van bepaalde duur (27 september 2017 – 14 februari 
2018), mogelijks met verlenging van één maand bij opname van 
ouderschapsverlof door de betrokken wetenschappelijk medewerker.  

- Een competitief salaris  
- Abonnement openbaar vervoer  
- Fietsvergoeding  
- Eindejaarspremie  
- 35 vakantiedagen per jaar  
- Tewerkstelling in Gent (op wandelafstand van het Sint-Pietersstation)  
- Een aangename werkomgeving in een gedreven en dynamisch team 

 
SOLLICITEREN 
 
Meer informatie  
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure kan je vanaf 30 
augustus contact opnemen met Julie De Ganck, coördinerend adviseur van het 
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw via:   
julie.deganck@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be of 0497 53 23 82.  
 
Stel je kandidaat  
 
Wil je het team van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw mee versterken, stuur dan je 
kandidatuur naar communicatie@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be. Kandidaturen – een 
motivatiebrief en CV – kunnen worden ingezonden tot en met 15 september 2017.  
 
CV-screening  
 
We gaan na of je profiel voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. We brengen je in de week 
18 september 2017 op de hoogte van het resultaat.  
 
Assessment  
 
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. 
Dit assessment zal een halve dag in beslag nemen en zal plaatsvinden op  22 september 2017 
in Gent.  
 
Aan de slag  
 
Bij voorkeur kan je in het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw aan de slag vanaf eind 
september 2017. 
 


