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Resultaatgerichtheid 

 

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te 

grijpen bij tegenvallende resultaten. 

 

Niveau 2. Stelt zelfstandig en op eigen initiatief maximaal haalbare doelen en realiseert deze. 

 Stelt realistische, haalbare  doelen. 

 Komt tot het resultaat, beter of sneller dan verwacht. 

 Realiseert doelen. 

 Grijpt in wanneer resultaten dreigen tegen te vallen; kaart kwesties aan en escaleert 

 Doet voorstellen voor methoden die efficiënter of effectiever zijn. 

 

Integriteit  

 

Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie 

te maken hebben. 

 

Niveau 3. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving om persoonlijke verantwoordelijkheid 

voor het eigen handelen te nemen en eerlijk en respectvol om te gaan met vertrouwelijke 

informatie en de persoonlijke waarde van anderen, mede door het vertonen van voorbeeldgedrag. 

 

 Spreekt anderen erop aan wanneer zij hun afspraken niet nakomen. 

 Bevordert dat medewerkers elkaar rechtstreeks aanspreken op gedrag 

 Grijpt in wanneer in de groep beledigende of kwetsende opmerkingen richting een 

groepslid, klant of andere betrokkene worden gemaakt. 

 Geeft tegenover anderen toe wanneer hij/zij een fout heeft gemaakt. 

 Verstrekt relevante informatie aan medewerkers/ collega’s/ klanten binnen de grenzen van 

vertrouwelijkheid. 

 

Probleemanalyse  

 

Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; 

verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke 

oorzaken van problemen en patronen; zoeken naar ter zake doende 

gegevens. 

 

Niveau 3. Stimuleert anderen in de directe werkomgeving tot 

probleemanalyse. Vertoont voorbeeldgedrag door op basis van 

ordening van informatie,  trends, patronen, effecten en risico’s te 

benoemen. 

 

 Ondersteunt medewerkers/ collega’s bij het analyseren van een probleem en doet 

suggesties. 

 Betrekt collega’s bij het analyseren van een (probleem)situatie. 

 Competenties gedragsdeskundige Jeugdbescherming 
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 Bekijkt en onderzoekt een probleem vanuit meerdere invalshoeken en neemt daarbij het 

cultuuraspect mee.  

 Stelt veel verschillende vragen over een problematiek; vraagt door of geeft zelf nader uitleg 

om de situatie te verhelderen 

 Legt vergelijkingen met andere situaties in eigen of andere organisaties. 

 

Oordeelsvorming 

 

Op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken. 

Niveau 3. Stimuleert bij anderen in de directe werkomgeving een goede afweging van aspecten. 

Vertoont voorbeeldgedrag door op basis van criteria, feiten en eerdere ervaringen conclusies te 

trekken. 

 

 Stimuleert medewerkers/ collega’s om een onderscheid te maken tussen relevante en niet 

relevante aspecten van een casus, probleemanalyse of kwestie. 

 Geeft medewerkers/ collega’s feedback over de geldigheid van de argumenten die ten 

grondslag liggen aan hun conclusies. 

 Kiest een oplossing die haalbaar is en ethisch verantwoord.. 

 Benoemt consequenties van verschillende mogelijke acties alvorens een beslissing te 

nemen. 

 Licht aan medewerkers/ collega’s toe welke feiten ten grondslag liggen aan zijn/haar 

oordeel. 

 

Omgevingsbewustzijn 

 

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke 

ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. 

 

Niveau 2. Maakt op eigen initiatief gebruik van zijn/haar kennis van maatschappelijke, politieke en 

vakinhoudelijke ontwikkelingen, en deelt deze kennis met medewerkers/ collega’s. 

 

 Verwerkt actuele maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen in 

voorstellen die hij/zij doet.  

 Past zijn/haar kennis van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen toe 

op de eigen werksituatie. 

 Komt met ideeën over de manier waarop maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke 

ontwikkelingen kunnen worden toegepast op het eigen functiegebied. 

 Deelt zijn/haar kennis over relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke 

ontwikkelingen met medewerkers/ collega’s. 

 Attendeert anderen binnen zijn/haar directe werkomgeving op voor hen relevante 

maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. 

 

Aanpassingsvermogen 

 

Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderde omstandigheden, taken, 

verantwoordelijkheden en/of mensen. 
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Niveau 2. Wijzigt zelfstandig en op eigen initiatief zijn/haar werkzaamheden en gedrag wanneer 

veranderingen dat noodzakelijk maken. 

 Reageert direct en adequaat op onverwachte, urgente of nieuwe zaken. 

 Stelt zijn/haar werkwijze bij om effectief te blijven functioneren. 

 Komt uit zichzelf met voorstellen over hoe effectief om te gaan met veranderingen 

 Onderneemt acties om zich zo snel mogelijk aan te kunnen passen aan nieuwe 

omstandigheden. 

 Past zijn/haar plan op eigen initiatief aan wanneer omstandigheden dit vereisen. 

 

Samenwerken 

 

Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk 

resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de 

samenwerking een onderwerp betreft dat niet 

direct van persoonlijk belang is. 

 

Niveau 2. Werkt op eigen initiatief met anderen aan  

een gezamenlijk resultaat. 

 Komt met ideeën over de manier waarop  

 een resultaat gezamenlijk verbeterd kan 

worden. 

 Wisselt op eigen initiatief informatie, kennis of ideeën uit met medewerkers/ collega’s. 

 Benoemt problemen binnen het basisteamoverleg of de groep en zet zich in om deze 

samen op te lossen. 

 Onderneemt acties die de samenwerking bevorderen. 

 Helpt anderen bij het behalen van hun doelstellingen. 

 Stemt voortdurend af met teammanager en supervisor FFPS en met andere collegae/ 

regiomanager. 

 

Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij gedurende de stage werkt aan de ontwikkeling van 

genoemde competenties. 

 

De werving en selectie van stagiairs geschiedt o.a. op basis van een basisprofiel: 

• Gerichte motivatie voor een stage binnen Jeugdbescherming  

• Geen studie-achterstanden 

• Goede verbale en schriftelijke vaardigheden 

• Enige mate van zelfstandigheid 

• Weerbaarheid 

• Goede sociale vaardigheden 

• Vaardig in computergebruik 
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