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FUNCTIEBESCHRIJVING

Wetenschappelijk medewerker (m/v/x)
Operationele Directie Criminologie
JOBINHOUD
Uw opdracht is kort samengevat:
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in het gevangeniswezen (ervaringen met
digitalisering in detentie)
Concreet houdt dit in:
 U verzamelt, verwerkt en rapporteert over literatuur in verband met het thema van het
onderzoek.
 U stelt een interviewleidraad op en neemt interviews af bij gedetineerden en/of
gevangenispersoneel.
 U ontwikkelt (in samenwerking met anderen) bijkomende schaalitems, over ervaringen met
digitalisering, binnen bestaande meetinstrumenten.
 U staat in voor een testafname, stelt de survey verder op punt, en zorgt vervolgens voor een
veralgemeende afname binnen Vlaamse gevangenissen.
 U analyseert en verwerkt deze resultaten volgens gepaste statistische methoden.
 U rapporteert op regelmatige basis over de voortgang van uw werkzaamheden.
 U valoriseert de onderzoeksresultaten o.a. door wetenschappelijke publicaties (artikels,
rapporten) en deelname aan (inter)nationale conferenties.
COMPETENTIES
Werken aan het NICC is werken vanuit de centrale waarden Neutraliteit, Integriteit, Competentie
en Consistentie (NICC). Betrouwbare resultaten, een vlotte dienstverlening en een precieze
administratie zijn het logische gevolg.
Gedragsgerichte competenties:
 Je bent een enthousiaste teamplayer.
 Je werkt geëngageerd om de vastgelegde doelstellingen te behalen, je levert kwalitatief werk af,
binnen de afgesproken termijnen.
 Je analyseert en beoordeelt informatie vakkundig.
 Je brengt kernelementen samen tot een relevante conclusie.
 Je voert genomen beslissingen uit, met een constructief kritische geest.
 Je bent stressbestendig en in staat om kritiek te verwerken.
 Je bent flexibel, staat open voor veranderingen in functie van de noden van de dienst en je
persoonlijke ontwikkeling.
 Je beschikt over een wetenschappelijk nieuwsgierige geest.
 Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk.
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Technische competenties:
Volgende competenties zijn een absolute voorwaarde:
 Je hebt een goede praktische en theoretische kennis van onderzoeksmethoden in de sociale
wetenschappen, in het bijzonder surveymethodologie (o.a. factoranalyse).
 Je kan vlot omgaan met statistische dataverwerkingsprogramma’s.
 Je hebt een basiskennis over kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviewing).
Volgende competenties vormen een meerwaarde:
 Je hebt een basiskennis met betrekking tot criminologische onderzoeksprojecten.
 Een bijkomend diploma in statistiek of kwantitatieve methoden strekt tot aanbeveling.
 Je hebt een goede kennis van het Frans en van het Engels (i.f.v. communicatie met collega’s).
WERKGEVER
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), Operationele Directie
Criminologie, Administratief Centrum Botanique, 7e verdieping, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.
De Operationele Directie Criminologie heeft als opdracht onderzoek te verrichten dat van
rechtstreeks nut is voor het strafrechtelijk beleid. Dit omvat zowel het preventief als repressief beleid,
het beleid inzake de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen, en het slachtofferbeleid.
De onderzoeken die door de operationele directie uitgevoerd worden hebben betrekking op diverse
aspecten van het functioneren van het strafrechtelijk systeem, en dit in functie van de prioriteiten van
het strafrechtelijk beleid. Gebruik makend van verschillende onderzoeksmethoden, voeden zij tevens
de wetenschappelijke kennis in de volgende domeinen:








het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek;
het vervolgingsbeleid;
het opleggen en uitvoeren van straffen en maatregelen;
het beleid inzake jeugdbescherming en jeugddelinquentie;
het slachtofferbeleid;
het herstelrecht;
justitie en management.

Wat doet het NICC?
Het NICC is een wetenschappelijke federale instelling van de Staat onder het rechtstreeks gezag van de
minister van Justitie.
Het NICC heeft o.a. als doel haar wetenschappelijk onderzoek ten dienste te stellen van Justitie:



voor het opsporen van daders van misdrijven en de opbouw van de bewijslast
voor een betere kennis van criminele fenomenen en de mogelijke aanpak ervan.

U kan meer informatie vinden op onze internetsite www.nicc.fgov.be.
ARBEIDSVOORWAARDEN
U wordt aangeworven als contractueel wetenschappelijk assistent, onderzoeker met de
bijhorende weddeschaal SW1 (hoger onderwijs van het lange type 2de cyclus):
De minimum aanvangswedde is €3.112,25 (SW10) bruto per maand (reeds aangepast aan de
huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Deze verloning neemt toe met stijgende
wetenschappelijke en/of geldelijke anciënniteit van de kandidaat.
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Wetenschappelijke ervaring nuttig voor de functie, andere dan beschreven in artikel 7§2, 1° en 2°van
het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de
federale wetenschappelijke instellingen, kan niet in rekening gebracht worden als
wetenschappelijke anciënniteit voor deze functie.
De aanwerving gebeurt in het kader van een onderzoeksproject met externe financiering, met een
voltijds contract gedurende één jaar. Het contract is verlengbaar zolang de financiering van het
onderzoeksproject dat toelaat.
Interessante voordelen:











gratis openbaar vervoer van uw woonplaats naar uw werk
een bedrijfsrestaurant
uitgebreide opleiding en talrijke mogelijkheden van ontwikkeling
mogelijkheid tot aansluiten bij een hospitalisatieverzekering
mogelijkheid tot het bekomen van een taalpremie
voordelen en kortingen via de aanbiedingen van de Fed+ kaart
mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding
flexibel uurrooster in een 38uren week
26 dagen jaarlijkse vakantie
mogelijkheid om tijdens de middag deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Vereist diploma:


U bent in het bezit van een diploma van master (of gelijkwaardig) in sociale wetenschappen
(sociologie, psychologie, criminologie,,…)
EN

Aantoonbare kennis:


Praktische en theoretische kennis van survey-onderzoek

SOLLICITEREN
Solliciteren kan tot 26/10/2018
Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen indien uw kandidatuur met motivatiebrief
aangetekend verstuurd werd en:
1. Volgende gegevens bevat
 Naam + Voornaam
 Volledig adres
 Geboortedatum
 Rijksregisternummer
 De functiebenaming van de functie waarvoor u uw kandidatuur indient
 Uw motivatie voor de functie
2. Vergezeld is van een CV dat volledig en correct is
3. Vergezeld is van een kopie van uw diploma(s)
4. Vergezeld is van attesten, publicaties, rapporten,… die uw vertrouwdheid met surveyonderzoek kunnen bewijzen
5. Vergezeld is van een recent (minder dan 1 maand geleden gedateerd) en origineel door de
gemeente uitgereikt uittreksel uit het strafregister. Indien de gemeente dit attest niet tijdig kan
afleveren, wordt uw kandidatuur aanvaard onder voorbehoud van aflevering van het attest voor
het einde van de selectie.
OPROEP KANDIDATEN WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER CRIMINOLOGIE

3/4

2018

6. Desgevallend vergezeld is van attesten om uw vroegere wetenschappelijke activiteiten te
wettigen volgens het model dat u vindt op de website nicc.fgov.be;
7. Desgevallend de eventuele publicaties en eventuele wetenschappelijke werken vermeldt (en,
indien van toepassing, de meest relevante publicatie voor deze functie toevoegen).
De kandidaturen dienen bij een per post aangetekende brief ingediend te worden bij:
NICC
Dr. Gert DE BOECK
Directeur-generaal a.i.
Vilvoordsesteenweg 100
1120 Brussel
KANDIDATEN MET EEN HANDICAP
Mensen met een handicap worden vriendelijk verzocht dit duidelijk te vermelden bij hun
kandidatuurstelling en een attest van hun handicap toe te voegen, zodat wij eventueel de nodige
aanpassingen aan de selectieprocedure kunnen voorzien.
SELECTIEPROCEDURE






De selectiecommissie bepaalt welke kandidaten van de ontvankelijke kandidaturen zij het meest
geschikt acht om de functie uit te oefenen op basis van het door de kandidaten ingezonden
dossier.
Indien de selectiecommissie het noodzakelijk acht, kan zij de kandidaat vragen om eender
welke bijkomende proef af te leggen die zij bepaalt om de geschiktheid voor de functie te
beoordelen.
De kandidaten die in aanmerking werden genomen, worden uitgenodigd om voor de
selectiecommissie te verschijnen. Deze mondelinge proef bestaat uit een interview dat de
evaluatie van de professionele competenties in overeenstemming met de functievereisten,
alsook de motivatie, de interesses en de affiniteit met het werkterrein beoogt.

AANSTELLINGSVOORWAARDEN
Als u geslaagd bent voor deze selectie, moet u om in dienst te treden:





Belg zijn of burger van een land behorende tot de Europese Economische Ruimte of
Zwitserland
In het bezit zijn van het vereiste diploma (en eventueel gelijkwaardigheidsattest)
De burgerlijke en politieke rechten genieten
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

CONTACTGEGEVENS
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Operationeel Directeur Criminologie
Christophe Mincke
Christophe.mincke@just.fgov.be
+32 (0)2 243 46 87
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