
 
      

DATUM : 1 augustus 2019 
VAN  : HRM Bureau Jeugdzorg Limburg 
BETREFT : Vacature Jurist  18-22 uur per week 
 
De vacature zal zowel intern als extern tegelijkertijd worden uitgezet waarbij interne kandidaten voorrang hebben. 

 

 

Ben jij die leuke collega die ons team komt versterken? 
 

 
Bureau Jeugdzorg Limburg beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is. 
Dit doen wij in Limburg vanuit vier locaties: Maastricht, Heerlen, Roermond en Venlo. 
Onze Jeugdzorgprofessionals begeleiden ouders en gezinnen bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De hulp is 
vaak opgelegd door een kinderrechter, maar kan ook vrijwillig zijn. Bureau Jeugdzorg Limburg voert de maatregel uit. Wij 
werken daarbij in het gezin altijd nauw samen met de (pleeg)ouders, het kind en met andere betrokken zorgverleners en 
organisaties. 
 
De functie van jurist legt het accent op juridisch advies en beleidsondersteuning voor de Raad van Bestuur, het management 
en de jeugdzorgprofessionals. 
De jurist maakt deel uit van de staffuncties op het Centraal Bureau in Roermond en treedt vanuit zijn vakdiscipline zelfstandig 
en autonoom op. 
 

Wat ga je doen 

• Het analyseren van een voorgelegde vraag, en daarop adviseren met het doel om tot een voor de medewerker 
bevredigende oplossing te komen; 

• Het verstrekken van informatie en advies over de toepassing en interpretatie van wetgeving. Het daarbij betrekken van 
de betreffende situatie en het geven van een toegesneden advies; 

• Ondersteunen van medewerkers bij het voeren van correspondentie voor de schriftelijke afhandeling van kwesties van 
zaken (toetsen van verweerschriften); 

• Incidenteel vertegenwoordiging van de organisatie bij gerechtelijke procedures; 

• Het ontwikkelen en toetsen van juridische kaders van het beleid van de organisatie en de verschillende onderdelen 
daarvan; 

• Het volgen van de voor de jeugdzorg relevante juridische ontwikkelingen; 

• Het samenstellen van informatiemateriaal over veel voorkomende juridische vragen, kwesties en zaken ten behoeve van 
de medewerkers binnen de organisatie; 

• Het voeren van in- en extern overleg (bijvoorbeeld overleg met de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, het 
Hof en overige ketenpartners); 

• Binnen de instelling informatie en scholing verzorgen inzake de juridische aspecten van het werk. 
 

Wij vragen 

• Academisch werk- en denkniveau (Nederlands Recht); 

• Ervaring als jurist binnen de sector jeugdzorg is een pré; 

• Specialistische kennis van Jeugdbeschermingsrecht, personen- en familierecht en civiel jeugdrecht is een must. Kennis 
van het Jeugdstrafrecht en vreemdelingenrecht is een pré; 

• Integer persoon die actief en betrokken, stressbestendig en servicegericht is en zelfstandig binnen een team kan 
functioneren; 

• Uitstekende contactuele eigenschappen voor advisering op alle niveaus; 

• Sterke schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; 

• Beheersing van de Duitse taal in woord en geschrift is een pré. 

 

Competenties 

• Analytisch; 

• Zorgvuldig; 

• Overtuigingskracht; 

• Klantgericht. 
 



 
 
 
Wij bieden 
Een salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 11 (maximaal € 4707,94 per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per 
week). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
Het betreft vooralsnog een arbeidsovereeenkomst voor de duur van 1 jaar. 
Je werkdagen bepaal je in gezamenlijk overleg, bij voorkeur ben je beschikbaar op vrijdag. 
Je werkt met betrokken collega’s die met hart en ziel kinderen en jongeren begeleiden om samen tot een veilige thuissituatie 
te komen. 

 

Ja, ik wil deze baan 

Stuur dan een schriftelijke sollicitatie voor 1 september 2019 per e-mail naar: Bureau Jeugdzorg Limburg t.a.v. de afdeling 
HRM: vacatures@bjzlimburg.nl. onder vermelding van vacature jurist Bureau Jeugdzorg. 
Graag ook het wervingskanaal vermelden waar je deze vacature hebt gezien. 
 
Informatie over de functie kan je inwinnen telefonisch via het centraal telefoonnummer 088-0073000 en vragen naar de heer 
Louis Cornelussen of naar mevrouw C. van den Eertwegh. Zij zijn tevens via email bereikbaar: louis.cornelussen@bjzlimburg.nl 
of charissa.vanden.eertwegh@bjzlimburg.nl 
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