
 

 

Alba vzw werft aan  
 
2 Slachtoffer – Dader Bemiddelaars Minderjarigen (M/V/X)  
Standplaats Schaarbeek 
Werkingsgebied arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven 
Contract onbepaalde duur - Jobtime:  80% of 100% 

 
1. Opdracht 

 
De slachtoffer-daderbemiddelaar brengt een communicatieproces op gang tussen een minderjarige 
dader, zijn ouders en het slachtoffer van een misdrijf. Hij/zij creëert op neutrale wijze openheid bij 
beide partijen om door middel van communicatie te zoeken naar de best mogelijke vorm van herstel 
voor de gevolgen van het misdrijf.  
 
De bemiddelaar hanteert de werkingsprincipes neutraliteit, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid zoals 
omschreven in de vernieuwde wet op de jeugdbescherming van juni 2006 en in de deontologische 
code van de bemiddelaar. 
 

2. Taken 
 

 Opstarten/ stimuleren/ begeleiden van dossiers slachtoffer-daderbemiddeling   

 Rapportering, verslaggeving, administratie 

 Participatie aan intern overleg en dossierbespreking 

 Meewerken aan de uitvoering van het beleidsplan 
 

3. Profiel 
 

 Je kan je snel en efficiënt inwerken 

 Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden  

 Je kan zelfstandig werken  en samenwerken in een team  

 Je kan samenwerken met justitiële instanties en andere externe diensten 

 Je getuigt in je werkzaamheden van een transparante en zelfkritische houding 

 Je staat open voor feedback  

 Je hebt interesse en inzicht in de leefwereld van jongeren en van slachtoffers 

 Je bent vertrouwd met de justitiële context 

 Je beschikt over een goede kennis Frans (spreken en begrijpen)  

 Je bent bereid tot flexibele werktijden (avondwerk)  

 Je bent bereid om in de arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven huisbezoeken 
te doen 

 Ervaring als bemiddelaar (in strafrechtelijke context) = een meerwaarde 

 Je beschikt over een rijbewijs 
 

4. Wij bieden aan 
 

 Een uitdagende job binnen een professionele en aangename werksfeer die mogelijkheden 
biedt tot verdere ontplooiing 

 Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht  

 Een contract van onbepaalde duur 80% 

 Verloning volgens barema MV1 volgens Paritair Subcomité 319.01. (bachelor)  

 Maaltijdcheques 

 Onmiddellijke indiensttreding mogelijk 
 
Gemotiveerde sollicitaties + CV dienen uiterlijk tegen 18 februari 2018 via e-mail toe te komen bij: 
nele.devarrewaere@alba.be    t/a mevr. Nele Devarrewaere 
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