2 medewerkers HCA-dienst COHEsie:
Voltijds tijdelijk contract van 38u/week en een halftijds tijdelijk contract van
19u/week

Heb je een hart voor minderjarigen?
Geloof je in een herstelgerichte en constructieve aanpak op maat?
Binnen het team COHEsie zijn we op zoek naar twee medewerkers!
Het gaat om een tijdelijk contracten tot 1 september 2022.
COHEsie heeft als opdracht ambulante dienstverlening aan te bieden aan minderjarige
daders die een delict pleegden, aan hun ouders, de slachtoffers en de sociale context waarin
ze zich bevinden. Wij beschikken hiervoor over verschillende afhandelingsvormen:
herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (hergo), leerproject, gemeenschapsdienst,
het positief project en delictgerichte contextbegeleiding.
We krijgen doorverwijzingen vanuit het Parket en de jeugdrechtbank van Kortrijk.
COHEsie maakt deel uit van vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding, Beheerstraat 68,
Kortrijk.
Profiel
Ben je ervan overtuigd dat werken aan herstel waardevol kan zijn voor beide partijen? Geloof je dat
jongeren samen met de maatschappij hun verantwoordelijkheid kunnen/moeten opnemen?
Geloof je dat het vergroten van kennis, attitudes en vaardigheden recidive bij jongeren kan
terugdringen?
Dan ben jij diegene die we zoeken als begeleider herstelgerichte en constructieve afhandeling bij
COHEsie!
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Geloven in de krachten van minderjarigen die een delict pleegden
Authentiek zijn en authentiek blijven
Een gezonde dosis empathie
Voorbeeldfunctie in woord en daad
Vertrouwen kunnen geven en zelf betrouwbaar zijn
Jongeren kunnen activeren en inspireren
Kunnen werken in een team
Je hebt een brede kijk en durft “out of the box denken”
Methodisch, doelgericht en planmatig kunnen handelen
Graag werken met jongeren individueel en in groep
Verslaggeving zowel intern als naar externe diensten kunnen verzorgen
Respect kunnen opbrengen voor alle betrokkenen
Kennis van de methodiek van bemiddelen, Rots en Water en/of ervaringsleren zijn een
pluspunt

Taakbeschrijving
Bemiddelen tussen slachtoffers en minderjarige verdachten/daders van een jeugddelict.
Je volgt het communicatieproces tussen de partijen die betrokken zijn in de bemiddeling
• Je houdt intakegesprekken met de verdachte en zijn ouders enerzijds en de slachtoffers
anderzijds
• Je licht de inhoud van een herstelbemiddeling toe aan betrokken partijen, zowel face to face
als telefonisch
• Je begeleidt een (in)directe bemiddeling tussen de partijen rond de feiten, gevolgen en het
herstel
Je verwerkt de dossiers administratief
• Je houdt per jongere een correct en transparant (digitaal) dossier bij
• Je schrijft formele verslagen
• Je registreert nauwgezet
Deelnemen aan intern en extern overleg
• Je neemt actief deel aan (sub)teamvergaderingen en extern overleg
• Je werkt professioneel samen met verwijzers, advocatuur en andere diensten.
• Sensibilisering
Begeleiden van een leerproject of gemeenschapsdienst van minderjarige plegers van een
jeugddelict
•
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•
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Je begeleidt minderjarigen tijdens de uitvoering van een gemeenschapsdienst of leerproject
in het kader van HCA
Je ondersteunt de werkplaatsen die de minderjarigen de kans geven om hun
verantwoordelijkheid op te nemen
Je gebruikt je creativiteit om binnen een leerproject op maat te werken met de jongere (en
zijn context)
Je rapporteert nauwgezet en correct doorheen het traject
Je overlegt op team met je collega’s
Je investeert in een constructieve samenwerking met je teamleden
Je werkt professioneel samen met verwijzers en relevante derden

Persoonsgebonden competenties
• Teamplayer, collegialiteit
• Plannen (= ordenen)
• Flexibiliteit
• Creatief denken (inventiviteit)
• Procesbegeleider
• Zelfstandig werken
• Zelfmanagement
• Contactvaardig zijn
• Aanpassingsvermogen
• Omgaan met diversiteit
• Integriteit
• Leerattitude

Vereiste kwalificaties
• Diploma in een menswetenschappelijke richting op bachelor niveau
• Beschikken over een rijbewijs B en een wagen
• Bewijs van goed gedrag en zeden type 2
• Bereidheid tot huisbezoeken, occasioneel avondwerk
• Bereidheid tot ervaringsgerichte uitstappen (tweedaagse, dagtocht, …)
• Bereidheid tot deelname aan overlegstructuren
• Administratieve vaardigheden
• Kennis Word, Excel, Outlook
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Discrete, neutrale, transparante en correcte houding
• Geloof in herstelrecht
• Relevante ervaring m.b.t. jeugddelinquentie
• Affiniteit met de doelgroep
Aanbod
• Een voltijds of deeltijds contract van bepaalde duur (tot 01/09/2022)
• Professionele ondersteuning bij de start
• Vorming en bijscholing
• Verloning volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01
• Maaltijdcheques
• Je werkt in een flexibel uurrooster
• Vergoeding woon- en werkverkeer
• Vergoeding voor dienstverplaatsingen
• Standplaats: H. Consciëncestraat 9, 8500 Kortrijk
• Werkgebied: gerechtelijk arrondissement Kortrijk
Solliciteren
• CV én motivatiebrief t.a.v. Sofie Geerts (sofie.geerts@cjgb.be) vóór 1/10/2021
• Specifieer in jouw motivatiebrief of je solliciteert voor de voltijdse of de halftijdse vacature.
• Sollicitatiegesprek is gepland op vrijdag 8 oktober 2021.
• Link website: Vacatures - CJGB

