
 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker  Deelwerking Kwadraat 

Plaats in de organisatie Hulpverlener   

 

Waarom deze functie 

Deze functie draagt bij aan het realiseren van de missie van CAW Antwerpen: 

Alles wat CAW Antwerpen doet maakt ons samen leven gelijkwaardiger.  

We richten ons op mensen die dat het minst zo ervaren.  

We blijven hen de veilige ruimte geven om op krachten te komen en nieuwe wegen te ontdekken, elk op hun 

manier. Want wie zich goed voelt, leeft beter samen. 

 

Doelstelling functie 

Je ondersteunt ouders en opvoedverantwoordelijken in Antwerpen bij vragen en onzekerheden over 

verschillende levensdomeinen (o.a. opvoeden en opgroeien). 

 

Hoe realiseren 

Je verantwoordelijkheden: 

 Je bent in het Huis van het kind het eerste aanspreekpunt voor ouders, je ontvangt hen, wijst 

hen de weg en geeft uitleg over het aanbod in het Huis. 

 Je staat in voor een warm onthaal van gezinnen met kinderen tussen 0 en 24 jaar. 

 Je staat in voor een zorgvuldige vraagverheldering, je verstrekt informatie en advies over 

verschillende levensdomeinen van het gezin en verwijst gericht en warm door indien nodig. 

 Je verstrekt informatie en advies aan de hulpvragers (cliënten en intermediairs), je zorgt 

ervoor dat aangepast informatiemateriaal zowel schriftelijk als digitaal ter beschikking is voor 

ouders. 

 Je neemt deel aan intern en extern overleg. Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen, 

cliëntbesprekingen, intervisie, teamdagen en andere werkgerelateerde overlegmomenten. Je 

gaat in functioneel overleg met de partners waarmee het Huis van het Kind en de 

opvoedingswinkel samenwerkt. 

 Je waarborgt de toegankelijkheid, je werkt aan een juiste profilering van het huis zodat het 

publiek weet waarvoor men daar terecht kan. Je neemt initiatieven die nodig zijn om het voor 

ouders makkelijker te maken binnen te stappen. 

Opvoedingsconsulent Huis van het Kind 

Functie- en competentieprofiel 



 

 

 

 

 Je neemt de signaalfunctie op. Onderliggende problemen die bij herhaling worden 

vastgesteld bij individuele hulpvragers toets je bij collega's en indien bevestigd, zet je deze 

om in een signaal. 

 Je verzorgt de cliëntgebonden administratie, rekening houdend met de deontologie en de 

privacywetgeving. 

 Je registreert contacten in het juiste registratiesysteem. 

 Je biedt groepsaanbod voor het bestaand cliënteel van het Huis van het Kind en/of van de 

wijk, afgestemd op de noden en de vraag van de cliënten. 

 Je werkt samen met de verschillende partners in het Huis van het Kind. 

 

 

Vereiste kennis 

 

 Kennis van de missie van CAW Antwerpen en de doelstellingen op korte en middellange termijn 

 Kennis van technieken en modellen betreffende opvoedingsondersteuning 

 Kennis van de ontwikkelingsfases van het kind (0-21 jaar) 

 Kennis van de sociale kaart 

 Basiskennis van maatschappelijke dienstverlening (welzijn, financiële, administratieve en materiële 

hulpverlening) 

 Kennis van bureautica-toepassingen 

 Juridische basiskennis o.a. Decreet Rechtspositie Minderjarigen 

 
 
Vereiste vaardigheden 
 

 Meerzijdig partijdig zijn 

 Werken met opvoedingsondersteunende methodieken 

 Toepassen van de deontologische code van het AWW in gezinssituaties 

 Communicatief (schriftelijk en mondeling) en sociaal vaardig zijn 

 Kunnen werken met anderstaligen 

 Hanteren van de eigen mogelijkheden en beperkingen (o.a. timemanagement, grenzen stellen, ...) 

 Bereidheid om te leren van collega's van andere huizen en van andere hulpverleningssettings 

 Toepassen van voornoemde visie en aangepaste methodieken 

 Werken met groepen 

 
 

Vereiste attitudes 
 

 Resultaatgericht 

 Klantgericht met bijzondere aandacht voor diversiteit 

 Visiegericht 

 Kwaliteitsgericht 

 



 

 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Naam:  Naam:  


