
 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker  Deelwerking Wijkteam Linkeroever 

Plaats in de organisatie Teamcoördinator   

 

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. 

 

Als teamcoördinator maak je op teamniveau deel uit van de leidinggevenden binnen het CAW en bepaal je 

van daaruit mee de visie en beleidslijnen. Je werkt in samenspraak met de beleidscoördinatoren van CAW 

Antwerpen. Je vertaalt de visie en beleidslijnen naar de werkvloer waar het cliëntsysteem centraal staat en 

vice versa. Je zorgt voor een aangenaam werkkader waarin je het beste uit je medewerkers naar boven 

haalt. Specifiek voor de wijkteams is het de ambitie van de organisatie om op basis van de bestaande noden 

in de wijken een toegankelijk aanbod te creëren. Hierbij opteren we voor continuïteit in de hulpverlening, 

voor preventie én voor een krachtgerichte aanpak. 

 

Hoe realiseren 

Je realiseert bovenstaande kernopdracht,  onder leiding van de beleidscoördinator en in samenwerking met 

je team en de ondersteunende diensten van CAW Antwerpen, door middel van volgende 

verantwoordelijkheden en taken: 

 

Je verantwoordelijkheden 

 Vanuit een coachende houding inhoudelijk begeleiden en coachen van alle medewerkers 

o coachen van medewerkers via functionerings- en evaluatiegesprekken en feedback 

o organiseren van individueel werkoverleg met medewerkers en het leiden van 

teamvergaderingen 

o vanuit een krachtgerichte benadering detecteren en benutten van talenten van 

medewerkers, creëren van leerkansen en ruimte voor experimenten, projecten, ... in functie 

van de verdere ontwikkeling 
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o ondersteunen van medewerkers via begeleiding/coaching/klankbord in hun dagelijkse 

praktijk (aanspreekbaar zijn) 

o coachen van groepsprocessen en stimuleren van teamvorming en -dynamiek 

 

 Instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van de werking Wijkteam Linkeroever 

o organiseren en delegeren van de interne werking 

o opmaken en uitvoeren van doelstellingen en planning per werkjaar 

o permanent de inhoudelijke kennis onderhouden, opvolgen van maatschappelijke trends en 

tendensen en deze omzetten in proactieve acties op wijkniveau 

 

  Meebouwen aan de visie en de beleidslijnen van CAW Antwerpen 

o doorgeven van de missie en visie van het CAW in je eigen werkhouding (voorbeeldfunctie) 

en het vertalen ervan in concrete werkwijzen 

o systematisch overleg met beleidscoördinatoren rond relevante thema's 

o deelnemen aan beleidsvoorbereidende gesprekken 

o concretiseren en vertalen van beleidsbeslissingen naar de eigen deelwerking 

o doorgeven van bewegingen, evoluties en beleidssignalen van onderuit naar het 

beleidsniveau 

o verzorgen van verbinding via samenwerking, participatie aan intern overleg en bottom-

up/top-down communicatie 

o toepassen van het kwaliteitshandboek en de deontologie van het Algemeen Welzijnswerk 

 

 Samen met je team en de externe partners/netwerken bouwen aan een sterk Wijkteam 

Linkeroever 

o samen met je team het wijkgericht werken verder uitbouwen en in goede banen leiden 

o vertalen van de principes van toegankelijkheid, preventief en krachtgericht werken naar 

concrete innovatieve werkmethodes 

o contacten leggen en onderhouden met relevante partners en deelnemen (of medewerkers 

afvaardigen) aan relevante overlegfora 

o samen met je team een vrijwilligersbeleid uitwerken 

o samenwerken en gericht overleg voeren met interne en externe partners in functie van 

cliëntsituaties 

o verzorgen van de communicatie (PR) van de werking en het bewaken (en eventueel 

verduidelijken) van de beeldvorming van de deelwerking en het CAW 

o zorgen voor de goede uitvoering van afspraken en convenanten met diverse partners of 

overheden (andere deelwerkingen, Vlaamse gemeenschap, Stad Antwerpen, ...) 

 

 Intern beheren van de werking i.s.m. de ondersteunende diensten infrastructuur, IT, financiële 

dienst 

o organiseren van de dagelijkse werking op het vlak van administratie, infrastructuur, IT, 

logistiek, … 

o inschatting maken van de begroting van het eigen werkingsbudget i.s.m. de financiële dienst 
o beheren, bewaken, verantwoorden van de financiële middelen en garanderen van een 

financieel gezond en transparant beleid i.s.m. de financiële dienst 



 

 

 

 

 Jezelf ontwikkelen 

o volgen van vorming, training en opleiding 

o ontwikkelen en in de praktijk brengen van relevante technieken en methodieken en het 

opvolgen van evoluties en trends 

o je eigen functioneren bespreekbaar maken in evaluatie- en functioneringsgesprekken (op 

basis van 360°-feedback), supervisie en werkbesprekingen 

 

Vereiste kennis 

 

 Je hebt kennis van de missie en visie van CAW Antwerpen 

 Je hebt kennis van de deontologie van het algemeen welzijnswerk 

 Je hebt kennis van de structuren, de werkingen en de diensten van de organisatie 

 Je hebt kennis van methodieken over empowerment en teambegeleiding (bv. het kunnen afstemmen 

van de diversiteit in een team) 

 Je hebt kennis van de doelgroep en de grootstedelijke problematieken 

 Je hebt kennis van armoede en superdiversiteit 

 Je hebt kennis van de Antwerpse sociale kaart in functie van de doelgroep 

 
 
Vereiste vaardigheden 
 

 Je kunt je eigen mogelijkheden en beperkingen inschatten en hanteren 

 Je kunt de visie van de organisatie omzetten in concrete acties 

 Je bent besluitvaardig en kunt prioriteiten stellen 

 Je kunt planmatig en methodisch werken (je weet wat je aan het doen bent) 

 Je kunt vanuit een coachende houding collega’s stimuleren om hun competenties optimaal te 

ontwikkelen en in te zetten 

 Je hebt ervaring met participatie van wijkbewoners, cliënten, … 

 Je bent communicatievaardig, zowel mondeling (vergadertechnieken, bemiddelen, conflicthantering, 

onderhandelen, netwerken) als schriftelijk (verslaggeving, nota’s, presentaties). Je kunt duidelijkheid 

creëren. 

 Je bezit de competenties om leiding te geven en om te gaan met veranderingsdynamieken, zowel 

individueel als in teamverband waarbij je de balans bewaakt tussen vernieuwing, behoud en 

consolidering van de werking 

 

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 onze missie 

en het uitdragen van onze visie. 

 Je stelt de cliënt centraal 

 Je kunt verbindend en samenwerkingsgericht werken 

 Je bent bereid tot persoonlijke reflectie en durft jezelf in vraag te stellen 

 Je streeft naar kwaliteit en duurzaamheid 



 

 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 
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