
 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker  Deelwerking De Steenhouwer 

Plaats in de organisatie Hulpverlener   

 

Waarom deze functie 

De Steenhouwer is een inloopcentrum voor mensen met verminderde welzijnskansen die vaak nergens 

terecht kunnen: dak- en thuislozen, generatie-armen, dak-onzekeren, (ex)-psychiatrische patiënten, 

druggebruikers, … De Steenhouwer biedt 'een shelter', een veilige plaats waar mensen tot rust en tot 

zichzelf kunnen komen en ook materiële hulp (warme maaltijd, soep, koffie/thee/frisdrank, …). Daarnaast is 

er een vrijblijvend aanbod van hulpverlening zoals informatie en adviesverlening, administratieve hulp, 

bemiddeling en ondersteuning en vergezellen bij doorverwijzing, psychosociale ondersteuning.  

 

De hulpverlener staat in voor de ondersteuning en empowerment van de bezoekers. Hij/zij organiseert mee 

het inloopcentrum, begeleidt stagiaires en ondersteunt actief de vrijwilligerswerking.  

  

 

Hoe realiseren 

Je verantwoordelijkheden: 

 Garanderen, uitvoeren en bewaken van kwalitatieve '0-de lijns' hulpverlening  

 Opzetten van een kwalitatief hulp- en dienstverleningsaanbod voor bezoekers  

 Ondersteunen van de vrijwilligerswerking  

 Organiseren van ontspannende en vormende activiteiten  

 Creëren van een veilig klimaat met animatie voor de bezoekers, i.s.m. de vrijwilligers 

 Deelnemen aan intern en extern overleg  

 Signaleren van waargenomen tekorten/knelpunten bij collega's en/of teamcoördinator  

 Mee zorg dragen voor de materiële en organisatorische aspecten van de werking  

 Volgen van vorming, training en opleiding om het coachend handelen te optimaliseren 
 
 
 
 

Hulpverlener Inloopcentrum De Steenhouwer 
 

Functie- en competentieprofiel 



 

 

 

 

Vereiste kennis: 
 

 Je kent de missie van CAW Antwerpen en de doelstellingen op korte en middellange termijn 

 Je kent de deontologische code van CAW Antwerpen 

 Je kent de doelstellingen en het hulpverlenings- en dienstverleningsaanbod van De Steenhouwer  

 Je kent de specifieke heterogene leefwereld van de doelgroep, van de deelwerking en de ruimere 

maatschappelijke context, achterstellingsmechanismen, drugs- en alcoholproblematiek 

 Je bent vertrouwd met grootstedelijke problematieken  

 Je hebt uitgebreide kennis van de sociale kaart van Antwerpen  

 Kennis van modellen en technieken betreffende psychosociale hulpverlening en deze kunnen 

toepassen  

 Je hebt noties van Frans en Engels 
 

 
Vereiste vaardigheden: 
 

 Je kan een professionele vertrouwensrelatie met de bezoekers aangaan 

 Je kan kwaliteiten van mensen opsporen en kan hen motiveren en activeren  

 Je kan omgaan met lastige klanten en agressie, je kan conflicten hanteren  

 Je kan prioriteiten stellen, planmatig en methodisch werken  

 Je bent communicatief en sociaal vaardig  

 Je kan eigen mogelijkheden en beperkingen hanteren 

 Je kan groepsdynamische processen hanteren 

 Je kan omgaan met verschillen 

 Je kan vlot omgaan met informaticatoepassingen 
 
 
 
Vereiste attitudes: 
 

 Je staat open voor overleg en samenwerking 

 Je bent pragmatisch ingesteld 

 Je neemt initiatief 

 Je bent nauwgezet in administratie en registratie 

 Je stelt je assertief op 

 Je bent stressbestendig 

 Je maakt je eigen functioneren bespreekbaar 

 Je bent flexibel 

 Je hebt engagement voor cliënten, voor het team, de deelwerking en de organisatie 



 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Naam:  
 

Naam: 

 


