
 

FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST 

Functietitel Jurist-stafmedewerker  

Dienst Rechtshulp 

Directe leidinggevende Algemeen coördinator 

Plaats in de organisatie De jurist rapporteert aan de algemeen coördinator. 

Niveau A 

Salarisschaal A1a-A1b-A2a 

Statuut  Contractueel  

 

Algemene informatie 

Doel van de Welzijnskoepel West-Brabant: 

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die verschillende diensten aanbiedt aan OCMW’s 

en gemeenten in de Brusselse rand. Het gaat onder meer om: 

 Dienst rechtshulp 

 Regionale dienst schuldbemiddeling 

 Regionale dienst archivaris 

 Informatieveiligheid 

 Regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.  

  

OCMW’s en gemeenten kiezen zelf op welke diensten van de Welzijnskoepel West-Brabant ze een beroep 

doen. 

Doel van de functie:  

Je werkt als jurist in een bepaalde regio waar je meerdere OCMW ’s ondersteunt door het verstrekken van 

juridische eerstelijnsrechtshulp aan inwoners. Je biedt ook juridische ondersteuning aan de sociale diensten 

van het OCMW. Op vraag van het OCMW kan je  het OCMW in rechte vertegenwoordigen en voer je 

algemeen juridisch werk uit. Je handelt in nauwe samenwerking met de sociale diensten van de OCMW ‘s. Je 

maakt deel uit van een team van juristen en pleegt regelmatig overleg met jouw collega’s.  

  



  

Resultaatsgebieden1 

Eerstelijnsrechtshulp inwoners 

Analyseren van de vraag, verstrekken van informatie en formuleren van een advies met als doel de 

inwoners/klant een passend antwoord te bieden op zijn/haar situatie.  

Kerntaken  Beluisteren, doelgericht bevragen en beantwoorden van vragen van inwoners 

en de verdere opvolging ervan.  

 Juridische informatie geven rond meerdere rechtstakken, o.a. familierecht, 

contractenrecht, sociaal recht, consumentenrecht, gerechtelijk recht. 

 Advies geven 

 Hulp bij opstellen van brieven of contracten 

 Doorverwijzing naar tweedelijnshulp  

 Bemiddeling tussen inwoners en derden 

 Opvolgen van ondernomen stappen door de inwoners 

 Gegevens opzoeken en analyseren om de inwoners te kunnen adviseren 

 

Juridische ondersteuning sociale dienst 

Formuleren van een advies, opstellen van een actie- of begeleidingsplan en opvolgen of uitvoeren van het 

plan met als doel de sociale diensten/klant een passende ondersteuning te bieden bij juridische problemen.  

Kerntaken  Formuleren van schriftelijke en/of mondelinge adviezen aan de sociale dienst 

en/of de algemeen directeur. 

 Fungeren als aanspreekpunt in geval van juridische vragen of problemen 

 Gegevens opzoeken en analyseren om de sociale dienst te kunnen adviseren 

 

Vertegenwoordiging OCMW  

Vertegenwoordigen van het OCMW in rechte met als doel de klant een passende ondersteuning te bieden 
bij rechtszaken, wanneer het OCMW daarom vraagt. 

Kerntaken  Voorbereiden van het dossier na informatieverzameling bij het OCMW  

 Vertegenwoordiging in rechte bv. voor de vrederechter of de 

arbeidsrechtbank onder meer in beroepsprocedures tegen beslissingen 

inzake individuele hulpverlening, of bij procedures in verzoening.  

 

Kennis met betrekking tot het vakgebied 

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van 

de dienstverlening op individueel en dienstniveau te optimaliseren. 

Kerntaken  Deelnemen aan werkgroepen, interne vergaderingen en overleg plegen met 

collega’s 
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 Deelnemen aan vorming, studiedagen en cursussen 

 Via het lezen, verzamelen van nieuwe en gewijzigde wetteksten, het 

bijwonen van studiedagen op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen 

 

Competentieprofiel 

Kennis 

Verworven en te verwerven kennis, noodzakelijk om de functie uit te voeren. 

Verworven kennis  Grondige kennis OCMW-decreet en de Wet van 2/4/1965 betreffende het ten 

laste nemen van de steun verleend door het OCMW. 

 Grondige kennis van de organieke OCMW wet  

 Grondige kennis van de RMI wet 

 Kennis van het decreet over het lokaal bestuur 

 Grondige kennis van huurrecht en familierecht 

 Kennis van het burgerlijk recht, sociaal zekerheidsrecht, consumentenrecht, 

beslagrecht en voorlopige bewindvoering.  

 Basiskennis van de procedure collectieve schuldenregeling 

Te verwerven 

kennis 
 Courante softwarepakketten en specifieke programma’s in functie van het 

werk kunnen gebruiken 

 Bereid zijn bijscholing te volgen indien nodig 

 

Verantwoordelijkheid 

Handelt in het belang van de Welzijnskoepel West-Brabant. 

Indicatoren  Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie 

 Overweegt de gevolgen van zijn/haar voorstellen en acties voor de 

organisatie 

 Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties 

 Zegt wat hij/zij doet, is open over de door hem/haar gehanteerde waarden 

en normen 

 Wekt vertrouwen in zijn/haar objectiviteit en integriteit 

 

Communiceren  

Verzorgt de interactie. 

Indicatoren  Kiest een communicatiewijze naargelang de behoeften, mogelijkheden of 

eigenheden van het doelpubliek 

 Hanteert een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, 

informatief, interactief, …) 

 Richt zich tot het publiek en neemt het in zijn/haar gedachtegang mee 



  

 Zorgt voor een correcte uitwisseling van informatie (gaat na of zijn boodschap 

duidelijk is, vat de boodschap van anderen samen, …) 

 Stimuleert de communicatie in twee richtingen (stelt vragen, verzoekt om 

inbreng, …) 

 

Klantgerichtheid  

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden. 

Indicatoren  Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort 

 Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op 

 Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op 

een adequate manier op te lossen 

 Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, 

de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te 

overtreffen 

 Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en 

dienstverlening 

 Stelt zich discreet en integer op omtrent kennis en informatie die hij/zij van 

zijn/haar klanten heeft. Respecteert hierbij de privacy en het beroepsgeheim. 

 

Inleving  

Speelt in op behoeften en gevoelens van anderen. 

Indicatoren  Toont zowel verbaal als non-verbaal begrip voor de behoeften en gevoelens 

van anderen 

 Gaat actief op zoek naar de achterliggende problemen, redenen en oorzaken 

voor behoeften, gedragingen en gevoelens van anderen (vraagt door) 

 Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, houdt rekening met hun 

belangen 

 Toont zich bewust van de invloed van zijn/haar handelen op anderen 

 Gaat adequaat in op persoonlijke of emotionele boodschappen 

 

Flexibiliteit  

Past zijn/haar aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

Indicatoren  Schakelt gemakkelijk tussen verschillende werkzaamheden 

 Handelt doelmatig en effectief bij tijdsdruk, wijzigende prioriteiten, nieuwe 

gegevens, dringende vragen of behoeften 

 Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als de 

omstandigheden dat vereisen 



  

 Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als blijkt dat de gekozen 

aanpak niet geschikt is 

 Staat open voor andere werkwijzen en is bereid zijn/haar aanpak bij te stellen 

 

Samenwerken  

Informeert, pleegt overleg en werkt mee. 

Indicatoren  Stemt zijn/haar inbreng, prioriteiten en/of aanpak af op de behoeften van de 

groep 

 Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening 

 Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn/haar 

opdracht 

 Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van 

mensen 

 Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, 

geeft complimenten, …) 

 

Netwerken  

Legt nieuwe contacten die voor zijn taak en opdracht nuttig kunnen zijn. 

Indicatoren  Legt contacten en onderhoudt ze 

 Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds 

organisatiebelang 

 Legt contacten met andere afdelingen als zijn opdracht hen aanbelangt (bv. 

voor- of natraject, impact, …) 

 Legt contacten (met andere entiteiten) om de slaagkansen van zijn project te 

vergroten (informatie, expertise, cocreatie, steun) 

 

Analyseren  

Legt verbanden en ziet oorzaken. 

Indicatoren  Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten 

 Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie 

 Benoemt de oorzaken van problemen 

 Detecteert onderliggende problemen 

 Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

 

Plannen en organiseren  



  

Plant en organiseert zijn/haar werk effectief. 

Indicatoren  Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden 

en verkrijgt zo overzicht 

 Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast 

 Houdt in zijn/haar planning rekening met de begrippen dringend en 

belangrijk 

 Gaat systematisch en stapsgewijs te werk 

 Controleert de voortgang van zijn/haar werk en stuurt bij wanneer nodig 

 

 


