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BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING LIMBURG (BAAL)BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING LIMBURG (BAAL)BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING LIMBURG (BAAL)BUREAU ALTERNATIEVE AFHANDELING LIMBURG (BAAL)    
 

De HCA-dienst van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon betoelaagd door de Vlaamse 

Gemeenschap dat in Limburg instaat voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling 

(HCA) bij minderjarige delictplegers werft voor bepaalde duur aan: 

 

100 % Praktijkwerker HCA 
 

met een focus op herstelbemiddeling en leerprojecten  

Drugs,(ver)antwoord?! (DVA) en Slachtoffer in Beeld-Minderjarigen (SIB-M)  
 

De onderstaande functieomschrijvingen baseren zich op het competentieprofiel ‘medewerker 

BAAL’ en is er een aanvulling op. 

 

 

Praktijkwerker herstelbemiddeling 
 

 

Taakomschrijving: 

 

Samen met de andere praktijkwerkers sta je garant voor de vlotte afhandeling van alle 

aangemelde dossiers herstelbemiddeling en sta je flexibel in voor de praktijk.   

 

De praktijk houdt in : 

- bemiddelen tussen slachtoffers en minderjarige daders/verdachten van als misdrijf 

omschreven feiten; 

- beheren van een dossier (o.a. aanmeldingsformulier, opvolging, registratie); 

- contacten onderhouden met de betrokken partijen, verzekeringsmaatschappijen, 

advocaten, parket,… 

- opmaken van verslaggeving en overeenkomsten; 

- deelnemen aan overleg i.v.m. herstelbemiddeling(o.a. team herstelbemiddeling). 

 

 

Houding: 

 

De belangrijkste vaardigheden van een bemiddelaar binnen BAAL kaderen in het 

herstelgericht werken. Een bemiddelaar benadert de betrokken partijen vanuit de 

werkingsprincipes van herstelbemiddeling: vrijwilligheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid.  

Een bemiddelaar beschikt over het vermogen zich in te leven in de situatie en het standpunt 

van de partijen. Hij is in staat te luisteren, kan zich verbaal open en vlot uitdrukken, heeft oog 

voor het non-verbale en kan dit bevragen en benoemen. Verder wordt van een bemiddelaar 

verwacht dat hij zijn eigen grenzen kent en bewaakt en kan omgaan met tegenslagen en 

teleurstellingen in een dossier.  
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Praktijkwerker leerprojecten  
 

Taakomschrijving: 

 

Samen met de andere praktijkwerkers sta je garant voor de vlotte afhandeling van alle 

aangemelde dossiers en sta je flexibel in voor de praktijk.  Het leerproject geef je telkens met 

een collega-begeleider. 

 

De praktijk houdt in : 

- het beheren van een dossier (opvolging, aanmeldingsformulier,…); 

- huisbezoeken plannen en doen (zowel kennismakingsgesprekken als afsluitende); 

- briefwisseling met jongere en ouders; 

- planning en organisatie van leerprojecten in samenspraak met andere collega’s 

(praktische organisatie opmaken, gastsprekers, zaalreservatie…) 

- uitvoeren van het leerproject met collega-begeleider; 

- opmaken van verslaggeving; 

- deelnemen aan overleg rond leerprojecten (team leerprojecten, SIB-M, …). 

 

 

Begeleiderhouding: 

 

1. Ten aanzien van de doelgroep en ouders : 

 

Zowel tijdens de huisbezoeken als tijdens de begeleiding van het leerproject op een 

transparante, vertrouwelijke manier met de aangemelde jongeren en hun ouders omgaan. 

Binnen het leerproject ligt de nadruk op het proces en niet op het resultaat. Hierbij is het 

essentieel om niet (ver)oordelend te werken maar wel positief confronterend.  Er wordt veel 

belang gehecht aan het respect voor elkaar en elkaars verhaal, zowel van de begeleiding als 

van de jongeren onderling. Het is belangrijk een veilig klimaat te creëren waarbinnen de 

jongeren gestimuleerd worden hun mening te uiten en te bespreken en zo het 

groepsdynamische versterkende effect te verkrijgen. 

 

2. Ten aanzien van feiten, daders en slachtoffers : 

 

Je hebt een open, niet veroordelende en herstelgerichte houding.  Je creëert vertrouwen 

waardoor er in alle eerlijkheid kan gesproken worden over daderschap en slachtofferschap 

zowel in het algemeen als specifiek van de jongeren zelf.  We trachten hun kennis en inzicht 

bij te brengen, hun inlevingsvermogen te vergroten en hen te stimuleren tot het opnemen van 

verantwoordelijkheid.  Er wordt getracht bij de dader een proces op gang te brengen waarbij 

er erkenning komt dat hij een slachtoffer gemaakt heeft en schade heeft berokkend.  Feiten 

worden benaderd als een conflictsituatie waarbij dader, slachtoffer en samenleving betrokken 

zijn. We gaan hierbij altijd uit van wat de jongeren en de groep zelf aangeven. 

 

3. Ten aanzien van collega-begeleiders : 

 

Je moet in staat zijn om op een open en evenwaardige manier te communiceren met je co-

begeleider, dit zowel tijdens het leerproject als tijdens besprekingen over de praktijk.  Het is 

ook van belang om je flexibel op te stellen. 
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Algemene info: 
 

Vereisten : 

- Houder van minimaal een bachelordiploma, richting menswetenschappen; 

- Beschikken over rijbewijs B; 

- Bereidheid om onregelmatige uren te presteren. 

 

Contract : 

Loonbarema B1c bijzondere jeugdbijstand voor bepaalde duur met onmiddellijke 

indiensttreding tem april 2017. 

 

Selectiegesprekken :  
De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 10 januari 2017 in de namiddag. 

 

Reageren: 

 
Sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae tem 4 januari 2017 via e-mail (voorkeur) of 

post sturen naar: 

BAAL tav Ilse Jaspers  

Kattegatstraat 8 bus 8 

3500 Hasselt 

E-mail: solliciteer@baallimburg.be 

 

Nog nood aan een woordje uitleg? 

 
Telefonisch of per e-mail contact opnemen  

met Ilse Jaspers (directie/ coördinatie van BAAL) 

Telefoon: 011 45 00 61 of 0496 18 50 18 

E-mail: ilse.jaspers@baallimburg.be 

 

Het competentieprofiel ‘medewerker BAAL’ kan opgevraagd worden via website en geeft een 

uitgebreid overzicht van de gevraagde competenties.  

 

Praktisch:  

 
De wegbeschrijving alsook wat verdere info over BAAL vindt u op onze website: 

www.baallimburg.be 

BAAL 

Kattegatstraat 8 bus 8 

3500 Hasselt 

 

 

Namens BAAL, 

Ilse Jaspers. 


