
 

 

 

Datum  Organisatie CAW Antwerpen 

Medewerker  Deelwerking Crisisteam-18 

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” 

 

CAW Antwerpen gelooft in de kracht van het sociaal werk. Ze richt zich op de krachten en mogelijkheden van mensen. 

Ze draagt deskundigheid hoog in het vaandel en kiest voor verbinding: met cliënten, met de maatschappij en met haar 

medewerkers. CAW Antwerpen is niet één organisatie, op één plaats waar iemand met een hulpvraag terecht kan. Onze 

organisatie is meer een hulpverleningsnetwerk van verschillende deelwerkingen. 

 

Kernopdracht 

Voor Crisisteam -18  zijn wij op zoek naar een halftijdse teamcoördinator, voornamelijk voor het inhoudelijk begeleiden, 

coachen en aansturen van medewerkers in het kader van crisisinterventies. Je werkt nauw samen met je collega 

teamcoördinator. Verder maak je deel uit van het team en neem je bijhorende deelopdrachten op. Je geeft leiding aan je 

team zodat kwaliteitsvolle dienstverlening verzekerd wordt – steeds vertrekkend vanuit de missie, visie en doelstellingen 

van de ruimere organisatie. 

Je werkt met daguren, maar je bent bereid te werken in een variabel uurrooster. 

 

Plaats van de functie binnen de organisatie 

Samen met je collega teamcoördinator bij Crisisteam-18 behoor je tot het leidinggevend kader. Je neemt dan ook deel 

aan relevante beleidsvergaderingen. Specifiek voor Crisisteam-18 neem je een zeer actieve rol op naar 

samenwerkingspartners en bouw je het crisisnetwerk verder uit. 

 

Wie zijn we? 

Crisisteam-18 is een deelwerking van CAW Antwerpen. Crisisteam-18 onthaalt 24u op 24u 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. 

Crisisteam-18 doet gedurende 5 werkdagen mobiele crisisinterventie. Hierbij gaat vooral aandacht naar de  crisis 

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

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

Crissiteam-18 coördineert het hulpprogramma crisisjeugdhulp in de provincie Antwerpen en organiseert de 

crisisbegeleiding en crisisopvang in samenwerking met het crisisnetwerk. 

 

“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 

Verantwoordelijkheden: 

 Samen met de collega coördinator instaan voor de ontwikkeling en uitvoering van de werking. 

o Inhoudelijk uitbouwen van de activiteiten van Crisisteam-18.   

o Organiseren en delegeren van de interne werking rekening houdend met de grootte van het team en 

werkbaarheid. 

o Actief deelnemen aan de teamwerking en de wekelijkse teamvergadering. 

o Doelstellingen en planning per werkjaar opmaken en uitvoeren. 

o Permanent de inhoudelijke kennis onderhouden, opvolgen van maatschappelijke trends en tendensen. 

o Opnemen van de signaalfunctie. 

o Selecteren van nieuwe medewerkers. 

o Opvolgen van stages. 

o Eindverantwoordelijkheid dragen. 

 

 Vanuit een coachende houding en gericht op frontlijnregie inhoudelijk begeleiden en coachen van 

medewerkers in het kader van crisisinterventies. 

Zodat een sterk team gebouwd wordt waarin ieder zijn kwaliteiten kan benutten en zijn competentie verder kan 

ontwikkelen. 

o Coachen van medewerkers, voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken. 

o Organiseren van individueel werkoverleg met medewerkers. 

o Detecteren en benutten van talenten van medewerkers, creëren van leerkansen en ruimte voor 

experimenten, projecten, opleiding… in functie van verdere ontwikkeling. 

o Ondersteunen van medewerkers via begeleiding/coaching/klankbord in hun dagelijkse praktijk 

(aanspreekbaar zijn). 

o Oog hebben voor het welzijn en de gezondheid van medewerkers, in het kader van preventie. 

o Coachen van groepsprocessen en stimuleren van samenwerking en teamvorming. 

o Deelnemen aan casusbesprekingen. 

o Organiseren van en deelnemen aan intervisies en supervisies. 

 

 Meebouwen aan de visie en beleidslijnen van CAW Antwerpen en realiseren van de brugfunctie tussen 

het team en het beleid van het CAW en Agentschap Jongerenwelzijn m.b.t. crisis. 

Zodat onze visie en beleid vanuit de juiste richting wordt opgemaakt (wat hebben cliënten en medewerkers 

nodig?) en zodat visie en beleid hun vertaling krijgen naar de werkvoer. 

o Verzorgen van verbinding via samenwerking, participatie aan intern overleg en bottom-up/top-down 

communicatie. 

o Doorgeven en vertalen van de missie en visie van het CAW en Agentschap Jongerenwelzijn. 

o Concretiseren en vertalen van beleidsbeslissingen van de organisatie en Agentschap Jongerenwelzijn 

in je eigen werkhouding (voorbeeldfunctie) en het vertalen ervan in concrete werkwijzen. 

o Deelnemen aan beleidsvoorbereidende gesprekken. 



 

 

o Doorgeven van bewegingen, evoluties en beleidssignalen van onderuit naar het beleidsniveau. 

o Toepassen van het kwaliteitshandboek en de deontologie van het Algemeen Welzijnswerk.   

 

 Externe vertegenwoordiging van de dienst en netwerking. 

Zodat duurzame samenwerkingsverbanden en positieve relaties met partners uitgebouwd worden en 

gehandhaafd blijven. Je zorgt dat medewerkers (kunnen) handelen vanuit gedeelde zorg. 

o Zich bewegen in de externe context van de organisatie. 

o Contacten leggen met relevante partners en het ontwikkelen en onderhouden van een extern netwerk. 

o Extern overleg opzetten en deelnemen aan relevante overlegfora. 

o Nieuwe en relevante initiatieven nemen in functie van ontwikkeling van het crisisnetwerk.   

o Zorgen voor de goede uitvoering van afspraken en samenwerkingsovereenkomsten met diverse 

partners en/of overheden. 

o Samenwerken en gericht overleg voeren met interne en intersectorale partners in functie van 

cliëntsituaties. 

o Verzorgen van de communicatie (PR) en het bewaken (even eventueel verduidelijken) van de 

beeldvorming van het crisisnetwerk, de eigen werking en het CAW. 

o Verbinding leggen en bruggen bouwen tussen externe partners en de werking / het team.   

 

 Jezelf ontwikkelen. 

zodat je het beste in jezelf naar boven haalt, je job boeiend houdt en de competenties verwerft die je nodig hebt 

om al het bovenstaande waar te maken. 

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 kent  de missie van CAW Antwerpen en de doelstellingen op korte en middellange termijn. 

 Je kent de structuren, de deelwerkingen en diensten van CAW Antwerpen. 

 Je kent de deontologische code van CAW Antwerpen. 

 Je hebt een uitgebreide kennis van de verschillende sectoren binnen Integrale Jeugdhulp. 

 Je kent de doelstellingen en het hulpverleningsaanbod van Crisisteam-18. 

 Je kent de specifieke doelgroep van Crisisteam-18 en de ruimere maatschappelijke context. 

 Je kent de sociale kaart van de jeugdhulpverlening in de regio. 

 Je hebt een basiskennis wetgeving. 

 
 
Vereiste vaardigheden: 

 Je kunt een team coachen en aansturen. 

 Je kunt de visie van de organisatie omzetten in concrete acties. 

 Je kunt verandering implementeren en daarnaast bestaande initiatieven consolideren. 

 Je kunt planmatig en methodisch werken, je bent besluitvaardig en kan prioriteiten stellen. 

 Je kan een goed evenwicht bewaren tussen voldoende voeling met de medewerkers, doelgroep, opdracht en 

beleid. 

 Je kan omgaan met belangentegenstellingen. 

 Je bent op je best in crisissituaties zodat je snelle beslissingen durft/kunt nemen zonder de zorg voor de 

betrokken partijen uit het oog te verliezen. Je bent besluitvaardig met een praktische instelling: de situatie snel 

inschatten, prioriteiten stellen en beslissingen nemen. 

 Je bent resultaatsgericht: concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen 



 

 

 Je bent een sterke communicator: 

o Je kan op korte termijn een professioneel netwerk uitbouwen. 

o Je durft krachten maar ook zorgen of moeilijkheden benoemen en bespreken met 

samenwerkingspartners. 

o Je kan inspireren, motiveren en stimuleren. 

o Je kan open en professioneel communiceren. 

o Je beschikt over bemiddelingsvaardigheden en kan onderhandelen.   

o Je kan overleg organiseren tussen meerdere partijen. 

 Je kiest om te werken met onregelmatige werktijden. 

 Je verslaggeving, nota's en presentaties voldoen aan de inhoudelijke en vormelijke vereisten. 

 Je kunt werken met de nodige bureaucratietoepassingen (computer, telefonie…). 

 Je bent nauwkeurig in administratie. 

 
 
Vereiste attitudes: 

 Je bent loyaal naar opdracht en missie en deontologie van de organisatie. 

 Je draagt verantwoordelijkheid voor het team. 

 Je bent kwaliteitsgericht: hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en 

borging van kwaliteit. 

 Je maakt je eigen functioneren bespreekbaar. Je bent bereid tot persoonlijke reflectie en durft jezelf in vraag te 

stellen. Je wilt jezelf ontwikkelen en uitdagen. 

 Je bent een bruggenbouwer en een netwerker. Je bent gemotiveerd voor intersectorale samenwerking. 

 Je hebt een positieve ingesteldheid. 

 Je bent pragmatisch ingesteld. Je kan binnen een chaotische werking bepalen welke zaken eerst aangepakt 

dienen te worden. 

 Je stelt je assertief op: 

o Je kan 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 kan een directieve en actieve rol en positie aannemen. 

 Je bent stressbestendig. 

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

blijven functioneren. 

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

situaties rustig blijven, relativeren en situaties kaderen.   

o Je kan werken onder tijdsdruk, onzekerheid en je kan een groot emotioneel appel dragen en hanteren. 

 Je bent creatief en kan out of te box denken en handelen. Je kan originele en vernieuwende oplossingen en 

voorstellen formuleren. 

 Je bent flexibel. Je kan 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. Je kan jezelf openstellen voor alles wat zich aandient, je 

kan improviseren, je kan schakelen tussen heel uiteenlopende situaties en je kan anticiperen. 

 Je stelt de cliënt centraal en gelijkwaardig. 

 Je hebt een groot hart voor jongeren en affiniteit met de werking in het algemeen. 
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