
                           
 
 

Medewerker I.T.E.R.- jongerenwerking 70-80% onbepaalde duur 
 
De jongerenwerking van I.T.E.R. is een dynamisch team dat instaat voor de preventie, begeleiding en 
behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen deze teamopdracht staan volgende 
taken centraal: informatie- en adviesverstrekking, leerprojecten seksueel grensoverschrijdend gedrag 
als reactie op jeugddelicten, screening, begeleiding van jongeren die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag hebben gepleegd (of daarvan beschuldigd worden) en begeleiding van jongeren waarbij er 
sprake is van een zorgwekkende seksuele ontwikkeling. 
 
De jongerenwerking van I.T.E.R. wordt gedragen door een forensisch samenwerkingsverband dat uit 
vier partnerorganisaties bestaat: CAW Brussel, CGG Ahasverus, Alba en Zonnelied. Meer informatie 
vind je op www.iter-hulp.be. 
 
Voor de  I.T.E.R.-jongerenwerking zoeken wij een medewerker met expertise in het werken met 
kinderen en jongeren binnen een forensische context. Jouw takenpakket is tweeledig: 

- het werken met jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd (of 
daarvan beschuldigd worden) en hun gezinnen; 

- De jongerenwerking van I.T.E.R. ontwikkelde een praktijkgids ‘seksualiteit en grenzen’, ter 
ondersteuning van residentiële voorzieningen in het omgaan met seksueel 
(grensoverschrijdend) gedrag. Het tweede luik van jouw takenpakket bestaat uit de 
doorontwikkeling van de praktijkgids, met specifieke aandacht voor jongeren met een 
verstandelijke beperking en voor transitieleeftijd (16 tot 23 jaar). Na deze doorontwikkeling 
dient er een train- de-trainer-module uitgewerkt te worden. 

 

Functieprofiel  
• Je hebt een basisdiploma in de menswetenschappen of een equivalent daarvan 

• Je hebt ervaring met forensisch werk 

• Je hebt een krachtgerichte visie op (kwetsbare) jongeren en hun context 

• Je hebt ervaring in het werken met kinderen, jongeren met een verstandelijke beperking en/of 
met werken met jongeren in transitieleeftijd 

• Je hebt ervaring met het geven van vorming en opleiding 

• Je wenst te werken in het werkingsgebied Vlaams-Brabant 

• Je wenst je voor 70% tot 80% te engageren  
 

Competenties 
• Je bent een dynamische persoonlijkheid die zelfstandig kan werken, een goede teamspeler is en 

graag samenwerkt met gezinnen en externe hulpverleners 

• Je kan actief en empathisch luisteren en blijft rustig in moeilijke situaties 

• Je bent innoverend en hebt een vlotte pen 

• Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, 
gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners  

• Je houdt van expertisedeling en expertisebevordering bij partners 
 

We bieden 

http://www.iter-hulp.be/


• Je komt terecht in een enthousiast en ervaren team en in een boeiende en veelzijdige job waar je 
het verschil kan maken. 

• Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht. 
• We bieden je verschillende opleidingsmogelijkheden. 
• Een contract onbepaalde duur. 
• Vermits je voor deze functie op de payroll komt van CGG Ahasverus, is de verloning volgens de 

geldende barema’s in de CGG-sector (Paritair Comité 331.00.20) – Relevante beroepservaring 
wordt meegenomen bij de berekening van het loon, binnen de budgettaire mogelijkheden. 

• Vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer (10 minuten stappen van station Brussel-Noord) – 
Vergoeding voor woon-werk-verkeer (volledige vergoeding in geval van abonnement(en)) en voor 
dienstverplaatsingen. 

• Extralegale voordelen. 
 
 

Plaats van tewerkstelling 
I.T.E.R. 
Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel  
 
Procedure 
Indien je je in dit profiel herkent, kan je tot 20/01/2023 een sollicitatiebrief en cv verzenden via mail 
aan Ninke Duquet, teamverantwoordelijke I.T.E.R.-jongerenwerking, ninke.duquet@iter-hulp.be. Ook 
voor meer informatie over de functie, kan je bij haar terecht.  
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