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Alba vzw werft aan 
 
Slachtoffer-daderbemiddelaar (m/v/x)  
Standplaatsen Heverlee-Schaarbeek 
Vervangingscontract 80%  

 
 

Alba  is actief binnen de integrale jeugdhulp in Vlaams-Brabant en Brussel. We organiseren 
diverse werkvormen: Slachtoffer-daderbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg in het 
Bemiddelingsburo, alternatieve maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten) in 
Gambas en ondersteunende begeleidingen (dagactiviteiten, staptochten, time-outs, korte 
ervaringsgerichte trajecten) in de Dienst Ondersteunende Begeleiding.  
Meer info via www.alba.be 
 
 

Je opdracht 
 

De slachtoffer-daderbemiddelaar brengt een communicatieproces op gang tussen een 
minderjarige verdachte/dader, zijn ouders en het slachtoffer van een misdrijf. Hij 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, vrijwilligheid en 
transparantie. 

 

Je taken 
 

 Opstarten/ stimuleren/ begeleiden van dossiers slachtoffer-daderbemiddeling   

 Rapportering, verslaggeving, administratie 

 Participatie aan dossierbespreking en intern en/of extern overleg 

 Meewerken aan de uitvoering van het beleidsplan 
 

Je profiel en competenties 
 

 Ervaring als bemiddelaar (in strafrechtelijke context) is een meerwaarde 

 Je kan je snel en efficiënt inwerken 

 Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden  

 Je kan zelfstandig werken en samenwerken in een team  

http://www.alba.be/
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 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 

 Je beschikt over een rijbewijs 
 

Alba biedt jou 
 

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

 Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht  

 Vervangingscontract 

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

 Maaltijdcheques 

 Kans tot onmiddellijke indiensttreding 
 
 
Uitgedaagd? 

 
Solliciteren kan per brief of per mail. Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
Bemiddelingsburo Alba vzw 
Tav Nele Devarrewaere 
Waversebaan 66 
3001 Heverlee 
nele.devarrewaere@alba.be 
 
Schrijven kan tot en met 14 juli 2019. 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd in Heverlee voor een individueel gesprek op 18 
juli 2019. 
22 juli 2019 vindt de tweede ronde plaats.  
Alba werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,... 

Voor meer informatie kan je terecht bij Nele Devarrewaere op het nummer 0491 71 72 53. 
 

 


