
 

 
 
 

Wat is het CAW?  
 
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die zich richt 
tot de brede bevolking. We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag. We bieden hulp aan elke 
burger, maar hebben speciale aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving. In het CAW werken 650 
medewerkers en ongeveer evenveel vrijwilligers.  We werken in teams op een 70-tal vestigingsplaatsen 
verspreid over de provincie. 

We zoeken een enthousiaste stagiair die zin heeft om zich te verdiepen in de werking van volgend 
team: 

 
Naam en locatie * 
 

 
Persoonlijk en Relationeel Welzijnswerk   
Eeklo 

 
Opdracht van het team* 
 

Hulpverlening aan cliënten met persoonlijke, 
(echt)scheidings-, gezins- en relatieproblemen. 

Studierichting(en)* 
 

Relatietherapie, gezinstherapie of 
systeemcounseling bij een erkend 
opleidingsinstituut 

Niveau van de studie* Verdergezette opleiding na bachelor of master 

Studiejaar* 
/ 

Periode waarin de stage zal doorgaan* 
Vanaf september 2019 - minimumperiode 1 jaar 

Kan je meerdere jaren stage doet in 

hetzelfde team?* 

ja 

Specifieke vereisten/pluspunten: 
 

Pluspunten: 

• 1 avond per week beschikbaar zijn voor 
gesprekken  

• Rijbewijs en de mogelijkheid tot beschikken 
over een wagen in kader van de stage 

 

Wat houdt de stage in?* 
 

• Na een (eventuele) observatieperiode wordt 
verwacht dat je actief een rol gaat opnemen 
in de begeleidingsprocessen via 
gesprekken met als doel het 
probleemoplossend vermogen en het 
welzijnsgevoel bij de cliënt te verhogen.  

• Andere deeltaken: deelname aan het team, 
deelname aan overleg, contacten met 
derden leggen, registratie en rapportage 
van de evoluties binnen de begeleidingen in 
een elektronisch dossier. 

 

https://vacatures.cawoostvlaanderen.be/content/jobpage.asp


 

 
 

 
Wat verwachten wij van jou? 
 

We verwachten dat je interesse hebt in de 
doelgroepen en thematieken van onze organisatie 
en dan specifiek een uitgesproken interesse voor 
het werken met (gezins)systemen en hun context . 
Je hebt een lerende houding en staat open voor 
feedback. Je ontwikkelt een emancipatorische 
werkhouding en brengt respect op voor de cliënten. 
 
Je bent bereid een stageovereenkomst te tekenen 
met deontologische en andere werkafspraken. 

Wat bieden wij jou? 

Je leert onze organisatie kennen in al haar 
aspecten. Een stagebegeleider en het team zullen 
je ondersteunen om je stage-doelstellingen te halen.  
 

 
Interesse?  
 
Stuur je cv en motivatiebrief naar dit emailadres: 
ankeapers@cawoostvlaanderen.be.  Graag ook vermelden:  mogelijke startdatum, 

aantal uren en/of duur van de stage 

 

mailto:ankeapers@cawoostvlaanderen.be

