
 

 

 

 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker  Deelwerking Onthaalteam JAC Antwerpen 

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. 

 

En in het bijzonder aan het realiseren van de opdracht van Jac Antwerpen:  

Jac Antwerpen is een dynamisch en laagdrempelig dienstverleningscentrum in arrondissement Antwerpen 

voor jongeren tussen 12 en 25 jaar en hun omgeving. Jac Antwerpen helpt tieners, jongeren en 

jongvolwassenen verder met hun vragen en problemen. We kiezen daarbij voor een vroegtijdige en 

emancipatorische aanpak, proactief naar jongeren die vatbaar zijn voor maatschappelijke uitsluiting en 

ontankering. We doen daarbij een appèl op de ruimere samenleving: gedeelde zorg voor jongeren is een 

sleutelbegrip. 

 

 

Hoe realiseren 

Je verantwoordelijkheden 

 Mee verzorgen van het jongerenonthaal 

o Geven van informatie en advies over thema's die jongeren aanbelangen, dit zowel in een 

face-to-face gesprek als via telefoon, mail of chat  

o Voeren van vraagverduidelijkingsgesprekken  

o Op een adequate manier jongeren in crisissituaties opvangen 

o Voeren van ondersteunende psychosociale gesprekken met jongeren en hun omgeving 

o Formuleren van een hulpverleningsvoorstel samen met de cliënt 

o Op zoek gaan naar de meest gepaste hulpverlening 

o Coachen van intermediairs in functie van gedeelde zorg 

o Contacten leggen met externe diensten in functie van een goede doorverwijzing 
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 Uitvoeren van administratieve opdrachten 

o Zorgen voor de cliëntregistratie overeenkomstig de interne afspraken 

o Opmaken van het cliëntdossier volgens de interne kwaliteitsnormen 

o Uittypen van teamverslagen  

 

 Actief deelnemen aan intern en extern overleg 

o Voorbereiden van en actief deelnemen aan werkbesprekingen, teamvergaderingen en 
cliëntbesprekingen 

o Verslagen opmaken 
o Voorbereiden en actief deelnemen aan interne en externe werkgroepen en hierover 

rapporteren aan teamcoördinator en het team 
o Onderhouden en organiseren van contacten met externe organisaties in functie van de 

samenwerking rond cliënten 
 

 Opnemen van de signaalfunctie zoals beschreven in het kwaliteitshandboek 

o Alert zijn voor relevante signalen tijdens contacten met cliënten en bij aanwezigheid in hun 
milieu 

o Vertalen van cliëntsituaties naar relevante signalen 
o Signalen bespreekbaar maken op het team 

 

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

o Aandacht hebben voor en werken aan eigen beperkingen en valkuilen 
o De opgedane kennis en competenties delen met en overbrengen naar collega's en 

signaleren van noden aan de teamcoördinator 
o Bereid zijn tot het volgen van supervisie 

 
 
 
Vereiste kennis 
 

 Je hebt kennis van de leefwereld van jongvolwassenen in een grootstedelijke context en aanpalende 

regio's 

 Je hebt kennis van de sociale kaart in arrondissement Antwerpen  

 Je hebt kennis van de nodige bureauticatoepassingen, voeling hebben met nieuwe media (mail, chat, 

Facebook, …) 

 Je hebt kennis van hulpverleningsmethodieken 

 Je hebt kennis van andere talen  

 

 

Vereiste vaardigheden 
 

 Je kunt de visie van de organisatie omzetten in concrete acties 

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

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken,  

 Je durft initiatief nemen, je bent praktisch en creatief ingesteld 

 Je bent communicatief (schriftelijk en mondeling) en sociaal vaardig 

 Je kunt werken met niet-gemotiveerde cliënten 



 

 

 

 

 Je kent je eigen mogelijkheden en beperkingen en weet hoe je hiermee moet omgaan 

 Je kunt een bemiddelingsgesprek voeren en gepast omgaan met conflicten 

 Je kan een enthousiast verhaal overbrengen naar een groep jongeren en/of intermediairs  

 Je bent flexibel en kunt omgaan met werkdruk 

 
 
Vereiste attitudes 
 

 Je stelt de cliënt centraal 

 Je hebt een sterke affiniteit met de doelgroep jongvolwassenen  

 Je bent een teamspeler (open communicatie, loyaal aan teambeslissingen en betrouwbaar) 

 Je streeft naar kwaliteit en duurzaamheid 

 Je neemt een lerende houding aan 

 Je hebt een kritische maatschappijvisie 

 Je staat open voor overleg en samenwerking 

 Je kunt feedback geven en ontvangen 

 Je weet waar de organisatie voor staat en wat haar drijft, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Handtekening werkgever Handtekening werknemer 

Datum:  Datum: 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 

Naam:  Naam:  

 


