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ABR-Verantwoordelijke (Advies, Begeleiding, 
Rechtsbijstand) 
Plaats van tewerkstelling : Boudewijnlaan, Brussel 
 
 
 
Doel 
Zorgen voor kwalitatieve rechtsbijstand en dienstverlening aan de leden van de zone door de leden 
raad en informatie te geven over hun sociaalrechtelijke rechten en plichten en door de juridische 
dossiers van de leden te behandelen. 
 
 
Taakomschrijving : 
 Geven van informatie en advies aan de leden i.v.m. hun sociaalrechtelijke rechten om 

te zorgen voor correcte en individuele communicatie. 
Het gaat meer bepaald om:  
- organiseren van "juridische spreekuren" om de leden individueel te ontmoeten;  
- verzamelen en uitwisselen van informatie, dit kan schriftelijk of telefonisch gebeuren, via mail, 

individuele gesprekken, enz.; 
- Geven van advies en verlenen van bijstand aan leden om het juridische probleem op te 

lossen; 
- informeren van leden over hun rechten en plichten; 
- luisteren naar leden i.v.m. hun problemen op professioneel en sociaal vlak; 
- beslissen over de slaagkansen van een dossier of een juridische actie; 
- herkennen en melden van de eventuele risico's van bepaalde stappen; 
- inlichten van het lid over de stand van zaken en de evolutie van het dossier 
 

 Vaststellen, analyseren, opvolgen en aanreiken van oplossingen voor juridische dossiers 
rekening houdend met de verjaringstermijnen om te zorgen voor rechtsbijstand en 
kwaliteitsvolle dienstverlening. 
- analyseren van het juridische probleem en bestuderen van de stukken; 
- verrichten van juridisch onderzoekswerk; 
- vragen van adviezen of juridische verduidelijking aan de centrale diensten en doorsturen van 

complexe dossiers; 
- vragen van extra informatie aan de betrokken partijen; 
- opstellen van een omschrijving van de feiten; 
- formuleren van eisen en aandragen van argumenten, berekenen van vorderingen in geval 

van ingebrekestelling; 
- verzamelen van de nodige bewijsstukken; 
- bezorgen van het dossier aan de advocaat in geval van gerechtelijke stappen;  
- bezorgen van de nodige informatie aan de advocaat in geval van gerechtelijke vervolging 

en opvolgen van de zaak; 
- inlichtingen geven aan de leden over de conclusie van de advocaat en vragen of er 

opmerkingen zijn; 
- neerschrijven van eigen opmerkingen over de conclusie van de advocaat. 
 

 Antwoorden op specifieke vragen om te zorgen voor rechtsbijstand en kwaliteitsvolle 
dienstverlening.  
- verdedigen van het lid bij een verhoor van de RVA; 
- nakijken van de afrekening op het einde van het contract;  
- analyseren van contracten, aanhangsels, overeenkomsten, enz. en het lid hierover informatie 

geven; 
- berekenen van vorderingen en organiseren van informatiesessies in de bedrijven in geval van 

faillissement; 
- zorgen voor loonnazicht, bestuderen van collectieve overeenkomsten;  



- klacht indienen bij het Toezicht op de Sociale Wetten indien nodig; 
- uitvoeren van simulaties m.b.t. de berekening van het (brug)pensioen en andere bedragen, 

in samenwerking met de centrale diensten; 
- inlichtingen geven in verband met fiscaliteit, hulp bieden bij het invullen van de 

belastingaangifte, indienen van bezwaarschriften bij de fiscus. 
 

 Informatie en raad geven aan de leden, de interne diensten en de medewerkers in 
verband met wettelijke bepalingen en wijzigingen zoals ze beschikken over correcte en 
actuele juridische informatie. 
 

 Uitvoeren van verschillende administratieve taken.  
- invoeren van de juridische dossiers in het computerprogramma dat hiervoor is voorzien en 

opvolgen van de dossiers door middel van dit programma; 
- creëren van een historisch overzicht van de dossiers om de opvolging en de raadpleging 

door de interne diensten te vergemakkelijken; 
- archiveren van afgesloten dossiers; 
- opstellen van mails, brieven, enz. om informatie te vragen of te geven aan de verschillende 

betrokken partijen. 
 

 
 
Competentieprofiel  

 
Diploma 

- Bachelor in de Rechten, Human Resources, Sociale wetenschappen 
- Of equivalente ervaring van min. 5 jaar in deze domeinen 
 

Kennisvereisten :  
o Goede tweetaligheid Nederlands en Frans 
o Grondige kennis van de werkloosheidsreglementering 
o Grondige kennis van Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht 
o Basiskennis van Fiscaal Recht en Burgerlijk Recht 
o Kunnen werken in een PC omgeving: internet, Word, Excel, AS400 … 

 
 

Kerncompetenties : 
 Flexibiliteit 
 Klantgerichtheid 
 Samenwerken 

 
 

Functiespecifieke gedragscompetenties : 
 Communicatie : schriftelijk en mondeling 
 Leervermogen 
 Luisteren 
 Nauwkeurigheid 
 Plannen en organiseren 
 Stressbestendigheid 

 
 
Ons aanbod: 
 

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 
- Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, 

hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…) 
- Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als 

externe contacten 
- Een aangename werksfeer 



- Een boeiende job met een afwisselend takenpakket 
- De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het 

volgen van opleidingen 
 
 
Interesse ? 
 
U kan uw CV en begeleidende brief richten aan: 
 
Koen De Jaeger – HRM Directeur 
Koning Albertlaan 95, 9000 Gent 
Tel.: 09/24 23 901 
E-mail: koen.de.jaeger@aclvb.be 
 

mailto:koen.de.jaeger@aclvb.be
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