BEMIDDELINGSBURO
GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

Bemiddelingsburo Alba vzw zoekt VRIJWILLIGERS in Vlaams-Brabant en Brussel!
 Ben je geboeid door bemiddeling?
 Wil jij als neutrale bemiddelaar mensen ondersteunen om met elkaar te communiceren?
 Wens jij slachtoffers en minderjarige verdachten bij te staan in de zoektocht naar herstel na
strafbare feiten?
 Is het haalbaar om je hier 8 uur per week voor vrij te maken, en dit gedurende minimum 2
jaar?
 Woon je in Vlaams-Brabant of Brussel?
 Spreek je vlot Nederlands? (Frans is een vereiste voor de dossiers in Brussel-HalleVilvoorde)
Dan ben jij de geknipte persoon om als vrijwilliger-bemiddelaar aan de slag te gaan!
Wat bieden wij?
 Een groepsopleiding en individuele training.
 “Terugkomavonden” en bijkomende vorming.
 Permanente ondersteuning door je coach en een enthousiast team.
 Onkostenvergoeding en gsm.
Indien je interesse hebt, bezorg ons dan vóór 10 februari 2018 een korte omschrijving van
jezelf en een motivatie waarom je graag als vrijwilliger-bemiddelaar aan de slag wil gaan.
Bemiddelingsburo, doet een aanbod van bemiddeling aan slachtoffers en minderjarige verdachten,
betrokken bij strafbare feiten. Met de ondersteuning van een bemiddelaar gaan de jongere, de ouders
en het slachtoffer op zoek naar een manier om met de feiten om te gaan.
De bemiddelaar is een neutrale persoon die alle betrokken partijen de mogelijkheid biedt om met elkaar
in communicatie te gaan over de feiten en de gevolgen. Partijen kunnen vragen stellen aan elkaar en
samen zoeken of en hoe de gevolgen kunnen hersteld worden. De partijen kiezen zelf of ze rechtstreeks
of onrechtstreeks met elkaar in gesprek gaan.
Een bemiddeling is steeds vertrouwelijk en vrijwillig.
Sinds 2005 bemiddelen bij het Bemiddelingsburo ook vrijwilligers tussen slachtoffers en minderjarige
verdachten. Het groot engagement van onze vrijwilligers maakt soms dat slachtoffer en verdachte zich
ook sterk uitgenodigd voelen tot een engagement van hun kant.

Voor meer info kan je terecht bij nele.devarrewaere@alba.be - 016/27.20.20 http://alba.be/bemiddeling/vrijwilligerswerking/
Of op de infoavonden op 29/01/2018 (Heverlee) en 06/02/2018 (Schaarbeek)
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