
 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker Jurist - schuldbemiddelaar Deelwerking Schuldhulpverlening 

Plaats in de organisatie    

 

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.” 

Zij past in de visie van CAW Antwerpen dat generalistisch sociaal werk specialistische hulp binnen bereik 

heeft. 

 
De functie draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het Team schuldhulpverlening. 

Het doel van schuldbemiddeling is tot een vergelijk te komen tussen schuldenaar en schuldeiser. De dienst 

schuldbemiddeling bemiddelt dus voor alle partijen, niet enkel voor de cliënt. De neutraliteit van de 

schuldbemiddelaar is een belangrijk gegeven in de begeleiding. 

Het bereiken van een akkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden is het doel van schuldbemiddeling. 

We gaan ervan uit dat schulden, indien zij gegrond zijn, moeten worden afbetaald. 

 

Doel van de functie: 

Door inbreng van juridische expertise een kwaliteitsvol aanbod van schuldhulpverlening garanderen. 

 

Hoe realiseren 

Je verantwoordelijkheden 

 Juridisch ondersteunen van collega's in het Team Schuldhulpverlening en hulpverleners van 

andere deelwerkingen voor hun cliënten met schulden 

o deze collega's juridisch advies en ondersteuning bieden, gegrondheid van de schulden 

nagaan 

o deze collega's wegwijs maken in de wereld van wetgeving met betrekking tot de 

schuldenproblematiek, collectieve schuldenregeling, woon- en huurwetgeving, 

(consumenten)kredieten, statuut onbekwamen, ... 

 

Jurist(e) team Schuldhulpverlening 
 

Functie- en competentieprofiel 



 

 

 

 

 Up to date houden van juridische informatie in het Team Schuldhulpverlening 

o alle informatie inzake financiële problematiek op een eenvoudige raadpleegbare manier up 

to date houden 

 

 Juridische kennis delen met het team en het CAW 

o als juridische vraagbaak fungeren voor de teamleden van Schuldhulpverlening en andere 

medewerkers van CAW Antwerpen 

o ingewikkelde juridische materie kunnen vertalen voor niet-juristen 

 

 Vorming geven aan de medewerkers, de doelgroep en samenwerkingspartners 

o vorming geven over juridische thema's op een zodanige wijze dat deze begrijpbaar is voor 

de doelgroep of voor hulpverleners niet-juristen 

 

 Deelnemen aan intern en extern overleg 

o actieve deelname aan de teamvergaderingen 

o functioneel overleg met de partners waarmee het team Schuldhulpverlening samenwerkt, 

voornamelijk waar het juridische thema's betreft 

 

 Opnemen van de signaalfunctie zoals beschreven in het kwaliteitshandboek 

o onderliggende problemen die bij herhaling worden vastgesteld bij individuele hulpvragers 

toetsen bij collega's en indien bevestigd, omzetten in een signaal 

o door het opnemen van de signaalfunctie overstijgt de werking van het Team 

Schuldhulpverlening het individueel belang en worden noden van cliënten maatschappelijk 

vertaald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vereiste kennis 

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

 Kennis van de sociale kaart 

 Kennis van bureauticatoepassingen nodig voor Schuldbemiddeling 

 Juridische kennis van verbintenissenrecht, economisch recht, consumentenbescherming, 

consumentenkrediet, gerechtelijk recht (procedure invordering van schulden en collectieve 

schuldenregeling), bewind, sociale openbaredienstverplichtingen netbeheerders energie en water. 

Huurrecht (privéhuur en sociale huur), sociale zekerheid, familierecht, vreemdelingenrecht, 

strafrecht, verzekeringen, beroepsgeheim en privacy komen regelmatig aan bod in de dossiers 

schuldbemiddeling. Kennis van deze materies is een meerwaarde, maar daarvoor kan ook 

samengewerkt worden met juristen in andere deelwerkingen van het CAW, die hierin 

gespecialiseerd zijn. 

 Specifieke opleiding schuldbemiddeling (basisopleiding en eventueel verdiepingsmodules) gevolgd, 

ofwel minstens drie jaar ervaring in de juridische en financiële aspecten van hulpverlening en 

schuldbemiddeling, ofwel bereid zijn tot het volgen van de basisopleiding schuldbemiddeling 

 
 
 
Vereiste vaardigheden 

 Op maat van cliënt/hulpverlener/maatschappelijk werker-schuldbemiddelaar informatie kunnen 

overbrengen 

 Kunnen spreken voor groepen 

 Toepassen van de deontologische code van het Algemeen Welzijnswerk 

 Communicatief (schriftelijk en mondeling) en sociaal vaardig zijn 

 Planmatig werken 

 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

 Hanteren van de eigen mogelijkheden en beperkingen 

 Kunnen bemiddelen tussen partijen met tegengestelde belangen 

 

 

Vereiste attitudes 
 Je weet waar de organisatie voor staat en wat haar drijft (missie). Je weet je persoonlijke 

overtuigingen hiermee te verbinden, en draagt op die manier bij aan het realiseren van de missie en 

het uitdragen van de visie van CAW Antwerpen 

 Respectvol spreken over en omgaan met cliënten en collega's 

 Bereidheid naar zichzelf te kijken, in staat tot zelfreflectie 

 Kunnen omgaan met feedback, feedback kunnen geven en krijgen van leidinggevende en collega's 

 Kunnen omgaan met verschillen binnen je team en bij cliënten 

 Verbinding kunnen maken met anderen en grenzen kunnen aangeven 

 Lerende basishouding 

 Engagement voor cliënten, voor het team, de deelwerking en de organisatie 



 

 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Naam:  Naam:  


