
 

Ben je sociaal geëngageerd ? Werk je graag met 

mensen, en dit in een politionele omgeving ?  

 

Dan staat er een uitdaging voor jou klaar  

door te kiezen voor een job bij  

Politie Druivenstreek, 

een korps met PIT ! 

 

De politie Druivenstreek is een jong en gepassioneerd korps en staat in voor de basispolitiezorg binnen 

de gemeenten Hoeilaart en Overijse. Onze kernwaarden zijn: bescherming, kwaliteit en betrokkenheid. 

De kerngedachte van onze visie is “zorgen voor wie ons nodig heeft”.  In die zin lever jij een bijzondere 

bijdrage en  zoeken wij een:   

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT – NIV B (M/V/X) 

De maatschappelijk assistent maakt deel uit van de dienst interventie en levert korpsbreed 

gespecialiseerde steun inzake slachtofferbejegening, intrafamiliaal geweld en jeugdproblematiek. Je 

kan ook ingezet worden voor andere opdrachten, taken of lokale veiligheidsprojecten.  

Jouw taken 

 

Algemeen: Zoals elke (politie)medewerker taken uitvoeren met oog op het verzekeren van een 
kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening op het terrein. De maatschappelijk assistent heeft 
een aantal kerntaken:  
Slachtofferbejegening:      

• Coördinerende en sensibiliserende rol in het kader van slachtofferbejegening;  

• Opvang en eventueel bijstand bij verhoor van minderjarige slachtoffers – organisatie van TAM 
(techniek audiovisueel verhoor) verhoren.  

• Bijstand verlenen aan slachtoffers van ernstige en traumatische ervaringen;  

• Slachtofferbejegening organiseren voor politiepersoneel, indien nodig;  

• Desgevallend de rol van intern vertrouwenspersoon opnemen;   

• Contacten onderhouden met hulpverlenende instanties; 

• Deelnemen aan verschillende overlegstructuren, in samenspraak met de coördinator van de 
sociale cel. 

• Deelnemen aan studiedagen en opleidingen over  deze materie alsook interne opleidingen 
verstrekken;   

• Bereid zijn om deel te nemen aan de wachtrol slachtofferbejegening.   
Jeugd en gezin:   

• Opvolging van en actief meewerken aan en/of organiseren van projecten en acties met een 
brede sociale achtergrond vb. inzake intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, 
jeugddelinquentie, drugmisbruik spijbelproblematiek,...  

• Onderzoeksopdrachten uitvoeren op vraag van parket/andere politiediensten, in dossiers 
jeugd & gezin; 

• Sociale onderzoeken uitvoeren t.a.v.minderjarigen en hun gezinnen;  

• Problematische opvoedingssituaties onderzoeken en verslagen opstellen; 

• Slachtoffers de nodige informatie en documentatie geven en gericht doorverwijzen naar 
partners en hulpverleningsinstanties vb. CAW, CLB,...          



• Deelnemen aan studiedagen en opleidingen over deze materie alsook interne opleidingen 
verstrekken, voorzien van en opvolgen van het gebruik van tool op terrein;     

 
Jouw profiel 

• Beschikken over een diploma Bachelor maatschappelijk assistent (niveau B);    

• Nuttige werkervaring is een meerwaarde;  

• Beschikken over de nodige kennis en communicatieve vaardigheden om slachtoffers van 
traumatische ervaringen zowel op gerechtelijk, verkeers- als sociaal vlak op een correcte wijze 
te bejegenen;  

• Grondige kennis hebben van de sociale kaart;  

• Grondige kennis hebben van relevante wetgeving en/of bereidheid om zich erin te verdiepen;  

• Kennis van de courante MS Office 365 toepassingen en/of bereid zich hierin te vervolmaken; 

• Bereid zijn de nodige kennis te verwerven tot de gebruikte politionele applicaties; 

• Zich engageren om opleidingen in dit functiedomein te volgen.  

• Beschikken over de nodige communicatievaardigheden, sociaal contactvaardig zijn;   

• Luisterbereid en toegankelijk zijn; 

• Dienstverlenend en klantgericht ingesteld zijn;     

• Probleemoplossend en kwaliteitsgericht kunnen werken;       

• Collegiaal zijn en goed in teamverband kunnen werken;  

• Zelfstandig kunnen werken;  

• Discreet zijn;    

• Stressbestendig, flexibel en polyvalent zijn 

• Respect hebben voor mensen, werkomgeving en middelen   
 

Wij bieden 

• Een voltijdse contractuele arbeidsovereenkomst van niveau B, met kans op vaste benoeming;  

• Een gevarieerde job met ruimte voor eigen inbreng en toffe collega’s; 

• Een glijdend uurrooster en mogelijkheid tot thuiswerk; 

• Minimum 32 verlofdagen per jaar; 

• 100% tegemoetkoming in de kostprijs van het openbaar vervoer; 

• Gratis hospitalisatieverzekering; 

• Taalpremie kennis nuttige talen; 

• Smartphone; 

• Bedrijfsfiets; 

• Met de toekenning sporturen en een eigen fitnesszaal zetten we in op de gezondheid en het 

welzijn van onze medewerkers. 

 

Meer info ? 

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Sigrid Van Lander, Hoofdinspecteur, 02 769 69 

30 -  E-mail: pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu 

 

Hoe solliciteren ? 

Stuur je sollicitatie naar: pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu  

Afhankelijk van het aantal kandidaten kan er door PZ Druivenstreek een schriftelijke en/of praktische 

proef georganiseerd worden met een uitsluitend karakter. De resterende kandidaten zullen 

uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie.  
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