Team Detentie en Daderschap werft aan
1 medewerker Alternatief gerechtelijke maatregelen (m/v)
100%, Contract Tijdelijke Duur met mogelijkheid tot verlenging
Wie zijn wij ?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke,
relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben
kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn
van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar
volwassenen. Het CAW werkt voor het hele arrondissement Kempen.
Je zal werken in het team detentie en daderschap en dit in onze vestigingen Turnhout en eventueel
Herentals en Mol.
Situering
Het Team 'Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen' (AGM) geeft vorming/begeleiding aan
meerderjarigen die een alternatieve gerechtelijke maatregel hebben gekregen. Er kunnen uitsluitend
cliënten terecht die verwezen zijn door het justitiehuis en dit in het kader van probatie, vrijheid
onder voorwaarden en bemiddeling in strafzaken.
Dit specifieke aanbod richt zich tot mensen met een agressie- of assertiviteitsproblematiek.
Taken
•
•
•
•
•
•
•
•

In het eerste gesprek bekijk je of het aanbod zinvol is voor de cliënt en zijn persoonlijke
situatie.
Je bespreekt concrete stappen die nodig zijn om de problemen aan te pakken en om
toekomstige problemen te voorkomen.
Je begeleidt cliënten voornamelijk in groep en waar nodig individueel.
Je duidt de cliënt zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn netwerk, het slachtoffer en de
samenleving.
Je signaleert maatschappelijke tekorten en problemen en zoekt mee naar creatieve
oplossingen
Je legt contacten voor eventuele gepaste vervolghulp.
Je rapporteert op deontologisch verantwoorde wijze aan de partners.
Indien nodig verwijs je de cliënt naar andere diensten binnen en buiten het CAW.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Ervaring en/of interesse in het werken rond het thema dader- en slachtofferschap is een
must. Je gelooft in een constructieve en herstelgerichte aanpak van criminaliteit.
Je bouwt mee en onderhoudt een constructieve samenwerking met het justitiehuis.
Je kan op een deontologisch verantwoorde wijze een werkrelatie aangaan met de justitiële
medewerkers (o.a. door de werkwijze van een drie gesprek te hanteren).
Omgaan met weerstand is een van je kwaliteiten.
Je kan motiverend en krachtgericht werken.
Kennis van groepsdynamica en ervaring met groepswerking zijn pluspunten!

Talenkennis
Je spreekt vlot Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en
verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek goed kan beantwoorden.
Kennis van andere talen is een pluspunt
Wat verwachten wij ?
•
•
•
•
•
•
•

Diploma hoger onderwijs (Bachelor) in menswetenschappelijke richting.
Bij indiensttreding een uittreksel uit het strafregister model 2 van maximaal 3 maanden oud.
Beschikken over de nodige vaardigheden om met cliënten in verplicht hulpverleningstraject
om te gaan.
Bereid zijn flexibele diensten te doen. Minstens 1 avonddienst per week.
Zelfstandig én in teamverband kunnen werken.
Bereidheid tot bijscholing.
Sterke communicatieve en educatieve vaardigheden.

Wij bieden
Een contract bepaalde duur tot 31/12/2020 voor 100%. Mogelijks kan dit in 2021 gedeeltelijk
worden verlengd.
Barema B1c PC 319.01, de bruto startwedde bedraagt 2314,19 euro per maand voor een 100%
jobtime zonder baremieke anciënniteit.
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienst
verplaatsingen door o.a. een fiets vergoeding.
Standplaats: Turnhout/Herentals
Datum in dienst: zo snel als mogelijk

Ben je geïnteresseerd
Surf naar vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature “medewerker alternatief
gerechtelijke maatregelen”. Vul het formulier in tegen 7 juni 2020.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 11 juni in de voormiddag. De kandidaten
worden telefonisch gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.
Voor meer informatie over de functie kan u terecht bij David Soentjens, teamverantwoordelijke, tel
0491/ 35 14 57, e-mail david.soentjens@cawdekempen.be of bij Wim Duerloo, directeur Cluster
Detentie en Cluster Gezin, tel 0476/ 89 04 16, e-mail wim.duerloo@cawdekempen.be
Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.caw.be

