
 

 

 

 

 

 

Datum 

  

Organisatie 

 

CAW Antwerpen 

 

Medewerker 

  

Deelwerking 

 

Crisisteam -18 

 

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:  

De hulpverlener is verantwoordelijk voor het opnemen van crisissituaties van minderjarigen en hun 

leefomgeving, aangebracht via verwijzers binnen het crisisnetwerk provincie Antwerpen. 

 

Crisis is een woord waar een veelheid van betekenissen elkaar kruisen. Het is het moment in het hier en nu 
waarop de samenhang in een systeem onderbroken wordt. Dit verstorend moment gaat onvermijdelijk 
gepaard met onrust en angst. We gaan ervan uit dat een crisissituatie ook kansen inhoudt. Het is een 
noodkreet die wijst op acuutheid die om een onmiddellijke reactie vraagt: de crisishulp draagt bij tot het 
deblokkeren en geeft weer ademruimte aan de betrokkenen. 
 

Hoe realiseren 

Je verantwoordelijkheden: 

 Je onthaalt telefonische hulpvragen en versterkt en ondersteunt hulpverleners en cliënten die 

geconfronteerd worden met crisissituaties, waarbij minderjarigen betrokken zijn (crisismeldpunt). 

Hierbij wordt aan vraagverheldering gedaan, wordt gebruik gemaakt van crisismethodieken, wordt 

consult gegeven en indien nodig subsidiair onmiddellijke crisishulp geboden (crisisinterventie, 

crisisbegeleiding en/of crisisopvang). 

 Je doet gedurende 3 à 5 werkdagen mobiele crisisinterventie. Hierbij gaat vooral aandacht naar de 

veiligheid installeren, stressverlagend werken, bemiddelen, verduidelijken van de crisishulpvraag, 

doelstellingen opstellen, advies formuleren, oriënteren naar verdere hulp en intersectorale 
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dispatching. Dit gebeurt door individuele en contextgesprekken te voeren en gebruik te maken van 

crisismethodieken.  

 Je coördineert het hulpprogramma crisisjeugdhulp in de regio. Je organiseert de crisisbegeleiding en 

crisisopvang in samenwerking met het crisisnetwerk.  

 Je neemt actief deel en hebt een inhoudelijke inbreng tijdens overlegmomenten zoals 

teamvergaderingen, cliëntoverleg, werkoverleg, supervisie en intervisie.  

 Je voert administratieve taken uit zoals het bijhouden van cliëntdossiers, verslagen maken en online-

registratie.  

 

 

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 hulpverleningsaanbod van Crisisteam-18 

 Je kent de specifieke doelgroep van de deelwerking en de ruimere maatschappelijke context 

 Je kent de sociale kaart van de jeugdhulpverlening in de regio 

 Je hebt kennis van andere talen 

 Je hebt een basiskennis wetgeving 

 

 

Vereiste vaardigheden: 

 Communicatief :  

o Je kan eenvoudige en concrete vragen stellen 

o Je kan de vraag achter de vraag zien 

o Je kan een directe, rustige en duidelijke spreekstijl hanteren: korte zinnen en eenvoudige 

woorden 

o Je kan een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de 

boodschap gericht is, ze begrijpt 

o Je bent vaardig in het contact leggen met verwijzers, kinderen en jongeren en hun ouders 

o Je kan een individueel en contextueel hulpverleningsgesprek voeren 

o Je kan crisissituaties hanteren 

o Je beschikt over bemiddelingsvaardigheden 

 Organisatorisch:  

o Je kan zelfstandig en in teamverband werken 

o Je kan overleg organiseren tussen meerdere partijen 

o Je bent in staat om structuur aan te brengen en prioriteiten te stellen bij het aanpakken van 

problemen 

o Je bent in staat om hoofd van bijzaken te onderscheiden 

o Je kiest om te werken met onregelmatige werktijden 

 Administratief:  

o Je verslaggeving voldoet aan de inhoudelijke en vormelijke vereisten 

o Je hebt ervaring met PC gebruik (internet, e-mail, Word, Excel) 

 Actualiseren:  

o Je bent bereid deel te nemen aan vormings- en bijscholingsactiviteiten 



 

 

 

 

Vereiste attitudes: 

 Je hebt een respectvolle houding t.o.v. het kind/de jongere en haar/zijn leefomgeving en t.o.v. 

verwijzers 

 Je hebt respect voor de privacy van het kind/jongere en haar/zijn leefomgeving 

 Je hebt een bevragende en open houding 

 Je staat open voor overleg en samenwerking 

 Je bent pragmatisch ingesteld 

o Je kunt binnen een chaotische werking bepalen welke zaken eerst aangepakt dienen te 

worden 

 Je neemt initiatief 

o Je bent besluitvaardig met een praktische instelling: de situatie snel inschatten, prioriteiten 

stellen en beslissingen nemen 

 Je stelt je assertief op 

o Je kunt voor je eigen meningen en belangen opkomen met respect voor anderen, zelfs 

indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen 

o Je kunt een directief en actieve rol en positie aannemen 

 Je kunt conflicten hanteren 

 Je bent stressbestendig 

o Je kunt tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek, effectief 

en efficiënt blijven functioneren 

o Je kunt na een moeilijke situatie op een rationale manier blijven communiceren, je kunt in 

moeilijke situaties rustig blijven, relativeren en situaties kaderen.   

o Je kunt werken onder tijdsdruk, onzekerheid en je kunt een groot emotioneel appel dragen 

en hanteren 

 Je maakt je eigen functioneren bespreekbaar 

 Je bent creatief en kunt out of te box denken en handelen 

o Je kunt originele en vernieuwende oplossingen en voorstellen formuleren 

 Je bent flexibel 

o Je kunt je eigen gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin je je 

bevindt, met het oog op het bereiken van een bepaalde doel 

o Je kunt jezelf openstellen voor alles wat zich aandient, je kunt improviseren, je kunt 

schakelen tussen heel uiteenlopende situaties en je kunt anticiperen 

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

 

 



 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
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