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1. Identificatie van de functie 
 
Functiebenaming Hulpverlener Crisishulp Minderjarigen 
Werkvorm Telefonisch en mobiel 
Team Crisismeldpunt Minderjarigen (IJH) 
Functiewaarderingsniveau PC 319.01 barema b1c 
Opleidingsniveau Minimaal Bachelor  

menswetenschappelijke richting 
Functiespecifieke voorwaarden Stressbestendig en flexibel  

Bereidheid avond-, nacht- en 
weekendpermanentie (telefonisch, 
thuiswerk) 

 
 
2.  Doel van de functie 
 
- Geven van consult: informeren en adviseren van de aanmelder over de belangrijke 

actoren in het jeugdhulplandschap en binnen de geestelijke gezondheidszorg waar de 
gepaste hulp kan geboden worden; 

- Inschakelen van de meest gepaste crisishulp (IJH of GGZ/WINGG) binnen het 
hulpprogramma Crisis (crisisnetwerk); 

- Regie van de crisishulp: intensief opvolgen van het dossier en de daarbij horende 
administratie/registratie; 

- Intensieve communicatie met de teamleden en het uitdragen van de gemeenschappelijke 
visie omtrent Crisisjeugdhulp binnen de Integrale Jeugdhulp en GGZ/WINGG; 

- Binnen het team opnemen van een deelverantwoordelijkheid/aandachtsgebied. 
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3. Plaats in de organisatie 
 
Je maakt deel uit van het Crisismeldpunt Minderjarigen Integrale Jeugdhulp binnen een 
Hulpprogramma (netwerk) Crisis en het geïntegreerd netwerk GGZ.  
 
Het Crisismeldpunt maakt deel uit van het CAW Noord-West-Vlaanderen. Het 
werkingsgebied van het Crisismeldpunt is de provincie West-Vlaanderen. Het Crisismeldpunt 
is een werking die dag en nacht, 7 dagen op 7 actief is. Voor de avond-, nacht- en 
weekendpermanentie werk je van thuis uit.  
 
Als hulpverlener binnen het Crisismeldpunt maak je deel uit van het kloppend hart van het 
Crisisnetwerk Integrale Jeugdhulp en ben je hét aanspreekpunt voor elke hulp- of 
dienstverlener die geconfronteerd wordt met een minderjarige en/of zijn context in crisis. Je 
zorgt ervoor dat de aanmelder zich gehoord voelt en geeft consult. Waar nodig zet je de 
gepaste vorm van crisishulp in en neem je de regie van het crisisdossier in handen zolang de 
crisishulp duurt.  
 
Je zet de aanmelder aan om zelf met de crisis aan de slag te gaan waar mogelijk en zoekt 
samen met hem naar oplossingen binnen en buiten het hulpprogramma crisis.  
 
Je werkt zelfstandig, maar in zeer nauwe verbinding met de collega’s in het team, het 
geïntegreerd netwerk GGZ, de aanmelders én de partners binnen het Crisisnetwerk.  
 
Je ondersteunt en wordt ondersteund door je collega’s in het Crisismeldpunt.  
 
Je hebt een grondige kennis van de sociale kaart zowel binnen IJH als GGZ en bent 
stressbestendig en flexibel. Je kan omgaan met de verschillende actoren binnen de 
hulpverlening, alsook met cliënten in crisis.  
 
Je wordt aangestuurd en gecoacht door je teamverantwoordelijke.  
 
 
4. Functieprofiel 
 
4.1 Resultaatsgebieden:  
 
Op cliëntniveau/aanmeldersniveau 
- de aanmelder (cliënt of hulp- en/of dienstverlener) voelt zich gehoord en begrepen; 
- de aanmelder wordt voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden binnen en buiten het 

hulpprogramma crisis en het geïntegreerd netwerk GGZ; 
- op basis van de hulpvraag van de cliënt wordt de best passende (crisis)jeugdhulp 

geadviseerd en ingezet; 
- de regie wordt in handen genomen en de aanmelder wordt op zijn verantwoordelijkheid 

gewezen intensief met het cliëntsysteem aan de slag te gaan; 
- binnen de termijn van de crisishulp wordt samen met de aanmelder gezocht naar de 

geschikte vervolghulp. 
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Op teamniveau 
-    je organiseert ad hoc teamoverleg na elke aanmelding die je krijgt; 
-    je neemt deel, indien beschikbaar, aan het ad hoc teamoverleg van de collega’s; 
-    je neemt een aandachtsgebied op je waar je samen met je teamverantwoordelijke de  
     (eind)verantwoordelijkheid voor draagt (vb. ankerfiguur Insisto, GGZ,…) 
 
4.2 Taken: 
Je neemt als hulpverlener Crisismeldpunt elke aanmelding ter harte en beschikt over 
voldoende kennis (of bouwt die op) om op elke vraag een gepast antwoord (consult of 
opstart crisishulp) te bieden. Je flexibiliteit en stressbestendigheid zorgen ervoor dat je je vlot 
kan aanpassen aan de verschillende soorten aanmelders. Op basis van je talenten en 
vaardigheden ontwikkel je een interesse voor een major waar je samen met je 
teamverantwoordelijke de verantwoordelijkheid voor draagt in het team.  
 
4.3 Basishouding: 
Een medewerker van het CAW valt op door zijn/haar klantgerichtheid. De vragen en noden 
van de cliënt/klant staan steeds centraal.  
Een CAW- medewerker is gedreven en overtuigd dat hij/zij het verschil kan maken, is integer 
door zich te verbinden aan de waarden en omgangsregels die gelden voor de functie. 
De medewerker kan reflecteren over de eigen waarden en normen en realiseert dat deze 
cultuurbepaald zijn. Deze cultuursensitieve basishouding vertaalt zich ook in het zich op een 
onbevooroordeelde wijze kunnen verplaatsen in de waarden en normen van de ander. 
Iedere medewerker wordt aangesproken om zijn/haar talenten in te zetten en het beste van 
zichzelf te geven. We zetten steeds de ander en de context in zijn of haar kracht. 
De CAW-medewerker heeft een gedeelde verantwoordelijkheid in functie van het realiseren 
van de teamdoelstellingen. 
 
4.4 Kerncompetenties: 

 

Competenties Gedragsindicatoren 
Interne en externe 
klantgerichtheid 
De vragen en behoeften van 
de klant/cliënt staan centraal in 
het handelen, dit rekening 
houdend met de doelstellingen 
van het team/organisatie 

✓ Benadert klanten/cliënten met open mind en open aandacht. 
✓ Is duidelijk tegenover de klant/cliënt over het aanbod van de 

dienst/organisatie. 
✓ Kan zich inleven in de situatie van de klant/cliënt en heeft 

aandacht en begrip voor andere meningen en 
omgangsvormen. 

✓ Stelt zich consequent en congruent op bij vragen van de 
klant/cliënt. 

✓ Is flexibel indien de context van de klant/cliënt dit vereist. 

Zelfstandig werken 
Organiseren van het eigen 
werk en inschatten en 
aangeven wat je daarvoor 
nodig hebt. 

✓ Kan met de nodige instructies aan de slag. 
✓ Laat zich aan- en bijsturen indien nodig. 
✓ Kan werken zonder externe controle. 
✓ Kan op creatieve wijze hindernissen of problemen bij de 

uitvoering van het werk oplossen. 
✓ Spreekt op een eerlijke en open wijze over de uitvoering van 

het werk met leidinggevende. 
✓ Werkt taken en opdrachten tijdig en volledig af 

Samenwerken ✓ Komt gemaakte afspraken op team- en organisatieniveau na. 
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Op een effectieve wijze 
meewerken aan een 
gezamenlijk resultaat 

✓ Staat open voor de meningen en ideeën van andere 
teamleden. 

✓ Ondersteunt en helpt anderen in het team en neemt zo nodig 
taken over van een collega. 

✓ Gaat respectvol en waarderend om met collega's en 
leidinggevenden. 

✓ Participeert actief in netwerk- en samenwerkingsverbanden 
binnen het kader en opdracht van zijn/haar functie. 

Kwaliteitsgerichtheid 
Streven naar een borging en 
verbetering van de kwaliteit 
van het werk binnen de 
contouren van het 
kwaliteitskader 

✓ Voert het werk correct en verzorgd uit. 
✓ Controleert het eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig. 
✓ Vraagt regelmatig feedback over de kwaliteit van het werk aan 

team/leidinggevende/klant/cliënt. 
✓ Is kritisch ten aanzien van het eigen werk en controleert of het 

eigen werk voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen. 
✓ Bespreekt op een transparante wijze het eigen functioneren 

met leidinggevende/team o.m. in functie van het waarborgen 
van de kwaliteitsnormen. 

 
 
4.5 Functiespecifieke competenties 
 

Stressbestendigheid 
Effectief gedrag vertonen bij 
druk en stressvolle situaties 

✓ Bewaakt een evenwicht tussen draagkracht en draaglast en 
raakt niet uit evenwicht wanneer een grote hoeveelheid werk 
dient verricht te worden 

✓ Kan omgaan met moeilijk en eisend gedrag 
✓ Kan goed omgaan met teleurstellingen en feedback 
✓ Stelt prioriteiten 
✓ Blijft kalm in stressvolle situaties 
✓ Behoudt overzicht 
✓ Relativeert moeilijke contexten en onredelijke kritiek 

Probleemanalyse 
Ontrafelen van complexe 
cliëntsituaties, herkennen van 
belangrijke en relevante 
informatie 
en zoeken naar onderlinge 
verbanden en oorzaken 

✓ Brengt problemen in kaart door gerichte vragen te stellen en 
desgevallend ook meerdere bronnen te beluisteren 

✓ Ondersteunt aanmelders in het helpen structureren van hun 
verhaal en hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden 

✓ Helpt aanmelders om prioriteiten te stellen 
✓ Ondersteunt aanmelders om tot inzichten te komen 
✓ Helpt collega's en externe partners om na te denken over 

moeilijke cliëntsituaties 
✓ Signaleert terugkerende problemen 
✓ Snel handelen ifv de gestelde hulpvraag 

Bemiddeling 
Kan bemiddelen in situaties 
waar tengevolge van 
meningsverschillen conflicten 
dreigen te ontstaan of 
conflicten escaleren zodat de 
bereidheid om naar elkaar te 
luisteren wordt hersteld. 

✓ Kan een betrouwbare relatie opbouwen 
✓ Is en blijft rustig in conflictsituaties 
✓ Kan de verschillende perspectieven beluisteren en 

bespreekbaar maken met de betrokken partijen 
✓ Getuigt van meerzijdige partijdigheid 
✓ Kan een gesprek of onderhandeling in goede banen leiden 
✓ Kan positief heroriënteren en erkenning geven 
✓ Kan opkomen voor de rechten en belangen van de cliënt 

zonder het conflict te laten escaleren 
✓ Heeft kennis van conflictstijlen en manieren van 

onderhandelen 
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Flexibel gedrag 
Vlot inspelen op 
veranderingen en nieuwe 
ontwikkelingen in functie van 
vooruitgang en gestelde 
doelen 

  

✓ Staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het 
hulpverleningslandschap 

✓ Stelt problemen in een ander daglicht 
✓ Hanteert nieuwe methodieken 
✓ Staat open voor veranderingen binnen de organisatie 
✓ Is bereid om nieuwe opdrachten op te nemen 
✓ Laat zich niet leiden door frustraties en machteloosheid 
✓ Speelt soepel in op onvoorziene omstandigheden 
✓ Kan omgaan met spanningsvelden  

 

Vaktechnische 
competenties 

✓ Bewaakt het recht op privacy, de deontologie en 
beroepsgeheim 

✓ Kennis sociale kaart 
✓ Kennis van de crisisnetwerk partners en alle afspraken binnen 

de geldende samenwerkingsverbanden 
✓ Onderschrijven en uitdragen van de werkingsprocessen 

binnen het hulpprogramma crisisjeugdhulp 
✓ Nauwgezette opvolging van administratie en registratie 

(Insisto en Regas) 
✓ Dactylo vaardigheid is een pluspunt.  
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