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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 BAAL van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon betoelaagd door de Vlaamse 

Gemeenschap die in Limburg instaat voor Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling (HCA)  

bij jeugddelictplegers werft tijdelijk aan: 

 

100% Praktijkwerker HCA  

met focus op leerproject Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB) 

(aanvullend op het competentieprofiel BAAL-medewerker) 
 

Korte functieomschrijving: 

 
Functie : 

 

Je zal instaan voor de organisatie en uitvoering van leerprojecten voor de doelgroep van 

minderjarige daders die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen. De jongeren worden 

doorverwezen door de Jeugdrechtbank.  

Je zal verantwoordelijk zijn voor de planning, de verslaggeving en administratie in eigen 

dossiers.   

Als medewerker zorg je voor de onderlinge terugkoppeling, kennisdeling en 

praktijkdoorstroming tussen BAAL en CAW Limburg.    

 

Profiel : 

 

Algemeen: 

- Gemotiveerd zijn om te werken met deze doelgroep; 

- Zowel in team als zelfstandig kunnen werken; 

- Interesse in de justitiële context van het werkveld; 

- Bereidheid tot permanente beroepsontplooiing. 
 

Specifiek: 

- In staat zijn om te werken met cliënten die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben 

gesteld; 

- In staat zijn, los van persoonlijke mening, te luisteren en te spreken over de 

seksualiteitsbeleving van de cliënt, rekening houdend met de maatschappelijke visie hierop; 

- In staat zijn om het grensoverschrijdend gedrag te bespreken vanuit een correcte, niet 

verwijtende houding; 

- In staat zijn om op een open, eerlijke en correcte manier te spreken over seksualiteit in al de 

aspecten; 

- In staat zijn om voldoende inzicht te hebben om de eigen beleving te (h)erkennen bij het 

verhaal van de cliënt en indien nodig deze beleving te bespreken met collega’s; 

- In staat zijn om te komen tot een gezonde synergie tussen de visies en doelstellingen van 

beide organisaties; 

- In staat zijn in team alsook zelfstandig te kunnen werken; 

- Interesse tonen in de justitiële context van het werkveld; 

- Bereid zijn tot permanente beroepsontplooiing. 
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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 : 

- 100 % bediendecontract van bepaalde duur startend ten laatste op 15 september 2018 t.e.m.     

30 juni 2019; 

- Loonbarema B1c bijzondere jeugdbijstand. 

 

Reageren : 

U maakt per mail of per post uw motivatiebrief met bijhorende CV over aan  

Ilse Jaspers, verantwoordelijke van de dienst BAAL. 

U doet dit voor 6 augustus 2018. 

Mailadres: solliciteer@baallimburg.be 

 

Selectieprocedure: 

Op basis van de motivatiebrief en bijhorende CV nodigen we uit tot mondelinge 

selectiegesprekken. 

 

Deze selectiegesprekken plannen we op dinsdag 21 augustus 2018 vanaf 13u30. 

 

Wilt u daarom in uw schrijven reeds aangeven of dit voor u zou schikken? 

Als u weerhouden wordt, verwittigen wij u op dinsdag 14 augustus voor een concrete selectie-

afspraak.  

 

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

uitgebreid overzicht van de gevraagde competenties.  

 

Meer informatie vindt u op onze website: www.baallimburg.be 

 

Onze contactgegevens: 

BAAL 

Kattegatstraat  8 bus 8 

3500 Hasselt 

Telefoon: 011 45 00 61 of 0496 18 50 18 

E-mail: ilse.jaspers@baallimburg.be 

 

 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

 

 

 


