
 
 

 

 
CAW NOORD-WEST-VLAANDEREN 
 

Functieomschrijving 
Onthaalhulpverlener  

 
 

 

 
1. Identificatie van de functie 
 

Functiebenaming hulpverlener onthaal 
Werkvorm ambulant 
Team Onthaal Middenkust 
Functiewaarderingsniveau PC 319.01 Barema b1c 
Opleidingsniveau Minimaal bachelorniveau 
Functiespecifieke voorwaarden Getuigschrift goed gedrag en zeden type 2 

 
2. Doel van de functie 
 

● Instaan voor het eerste hulpverlenend contact met cliënten: bieden van een luisterend 
oor, verkennen van de vraag en bieden van directe hulp via informatie, advies, 
praktische dienstverlening,...  
 

● Waar nodig cliënten doorverwijzen naar interne en externe hulpverlening op maat.  
 

● Signaleren van terugkerende problemen met als doel situaties van verontrusting en 
onderbescherming te helpen opheffen. 

 
3. Plaats in de organisatie 
 

● Je maakt deel uit van het team Onthaal Middenkust, ook bekend onder de naam 
Onthaal Welzijn en Slachtofferhulp, een samenwerkingsinitiatief tussen CAW 
Noord-West-Vlaanderen en Sociaal Huis Oostende. Binnen dit Onthaalteam neem je 
een sleutelpositie in. Je bent immers de eerste hulpverlener waar mensen bij terecht 
komen op de dienst en bepaalt daarom in grote mate of mensen zich ‘geholpen’ 
voelen en/of gemotiveerd zijn om verder te werken aan hun hulpvraag.  

  
● Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook in nauwe verbinding met de andere 

hulpverleners onthaal.  
 

● Je hebt kennis van de werking van interne werkvormen binnen het CAW alsook van 
de werkingen van het Sociaal Huis Oostende en de bredere sociale kaart van de 
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regio. Je werkt vlot intern en extern samen.  
 
4. Functieprofiel 
 

4.1. Resultaatsgebieden 

Ondersteunen en motiveren van cliënten 
Cliënten deskundig informeren, adviseren en verwijzen 
Netwerken van cliënten uitbouwen  
Organiseren en plannen van de eigen taak, alsook in teamverband 
Registreren en rapporteren 
Basiskennis tekstverwerking 
Intern en extern samenwerken en netwerken 
 
4.2. Taken 

Cliënten 
Beluisteren en verhelderen van de vragen  
Zoeken naar de krachten en die versterken 
Informatie geven en advies op maat bieden 
Gericht intern en/of extern verwijzen  
Samen zoeken naar hulpbronnen en die inschakelen 
 
Werkorganisatie 
Dagelijks zicht hebben op de uit te voeren taken 
Werkinhoud verdelen, plannen en uitvoeren 
Registreren van cliëntcontacten 
Collega's informeren van het uitgevoerde werk 
 
Netwerken 
Overleggen, afstemmen en samenwerken binnen het eigen team, met collega’s van andere 
teams zowel intern als extern. 
 
Specifiek voor deze functie 
Je bent een generalist en hebt daarnaast voldoende know how om relationele hulpvragen en 
individuele psychosociale problematieken te exploreren en cliënten hierbij te ondersteunen 
(adviseren, doorverwijzen, bieden van korte hulp). Gesprekken met koppels, al dan niet met 
kinderen, voelt vertrouwd aan. (Crisis)situaties van intrafamiliaal geweld schrikken je niet af 
maar zie je als een uitdaging. Je weet goed om te gaan met cliënten waar probleeminzicht 
ontbreekt of met cliëntsituaties waarvoor niet onmiddellijk een gepast hulpaanbod 
voorhanden is.  
 
 
 

2 
 



4.3. Competenties  

● Kerncompetenties 

Competenties Gedragsindicatoren 

Gedrevenheid 
Inzetten vanuit de overtuiging 
dat je het verschil  kan 
maken, uitgedaagd worden 
om op een betrokken en 
solidaire manier je ten volle in 
te zetten met voldoende 
aandacht voor je eigen 
grenzen. 

✓ staat open voor vragen, opdrachten  en nieuwe 
uitdagingen 

✓ werkt met goesting en enthousiasme 
✓ signaleert spontaan knelpunten en 

verbetermogelijkheden bij de uitvoering van de job 
✓ is veranderingsbereid en schoolt zich bij om nieuwe 

uitdagingen aan te gaan en de kwaliteit te verbeteren. 
✓ kiest voluit voor het inzetten op de klant/cliënt. 

Interne en externe 
cliënt/klantgerichtheid 

De vragen en behoeften van 
de klant/cliënt staan centraal 
in het  handelen dit rekening 
houdend met de 
doelstellingen van het 
team/organisatie 

✓ benadert klanten/cliënten met open mind en open 
aandacht 

✓ is duidelijk tegenover de klant/cliënt over het aanbod 
van de dienst/organisatie 

✓ is open en eerlijk in de communicatie met de klant /cliënt 
✓ kan zich inleven in de situatie van de klant/cliënt en 

heeft aandacht en begrip voor andere meningen en 
omgangsvormen. 

✓ stelt zich consequent en congruent op bij vragen van de 
klant/cliënt 

✓ is flexibel indien de context van de klant/cliënt dit vereist. 
Integer zijn 

Zich houden aan de waarden, 
afspraken en omgangsregels 
die gelden voor de functie en 
de cultuur waarin men werkt. 

✓ behandelt iedereen gelijk en respectvol en maakt geen 
onderscheid 

✓ toont voorbeeldgedrag in eerlijkheid, betrouwbaarheid, 
erkenning, waardering en openheid binnen het kader 
van de deontologische afspraken 

✓ draagt bij aan de gewenste organisatiecultuur 
✓ gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke 

informatie. 
✓ neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen 

en komt open uit voor fouten 
✓ spreekt collega's aan rond niet-integer gedrag 

Zelfstandig werken 

Organiseren van het eigen 
werk en inschatten en 
aangeven wat je daarvoor 
nodig hebt. 

✓ kan met de nodige instructies aan de slag 
✓ laat zich aan- en bijsturen indien nodig 
✓ kan werken zonder externe controle 
✓ kan op creatieve wijze hindernissen of problemen bij de 

uitvoering van het werk oplossen 
✓ spreekt op een eerlijke en open wijze over de uitvoering 

van het werk met leidinggevende  
✓ werkt taken en opdrachten tijdig en volledig af 

Samenwerken 

Op een effectieve wijze 
meewerken aan een 
gezamenlijk resultaat 

✓ komt gemaakte afspraken op team en organisatieniveau 
na 

✓ deelt kennis en ervaring met anderen 
✓ staat open voor de meningen en ideeën van andere 

teamleden 
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✓ ondersteunt en helpt anderen in het team en neemt zo 
nodig taken over van een collega 

✓ gaat respectvol en waarderend om met collega's en 
leidinggevenden 

✓ stelt het teambelang boven de eigen belangen 
Kwaliteitsgerichtheid 

Streven naar een borging en 
verbetering van de kwaliteit 
van het werk  binnen de 
contouren van het 
kwaliteitskader 

 

✓ voert het werk correct en verzorgd uit. 
✓ controleert het eigen werk op fouten en stuurt  bij indien 

nodig. 
✓ vraagt regelmatig feedback over de kwaliteit van het 

werk aan team/leidinggevende/klant/cliënt 
✓ houdt zich aan de voorgeschreven kwaliteitsnormen 
✓ is kritisch ten aanzien van het eigen werk en controleert 

of het eigen werk voldoet  aan de voorgeschreven 
kwaliteitsnormen 

✓ bespreekt  op een transparante wijze het eigen 
functioneren met leidinggevende/team o.m. in functie 
van het waarborgen van de kwaliteitsnormen 

 

● Functiespecifieke competenties 

Competenties Gedragsindicatoren 
Flexibiliteit ✓ Staat open voor nieuwe methodieken 

✓ Staat open voor nieuwe ontwikkelingen in het 
hulpverleningslandschap 

✓ Staat open voor veranderingen binnen de organisatie 
✓ Staat open voor nieuwe opdrachten en verwachtingen 
✓ Kan omgaan met frustraties en machteloosheid  
✓ Kan omgaan met onvoorziene omstandigheden 
✓ Kan omgaan met spanningsvelden 

Stressbestendigheid ✓ Bewaakt een evenwicht tussen draagkracht en draaglast 
✓ Kan omgaan met moeilijk en eisend gedrag 
✓ Kan prioriteiten stellen 
✓ Kan kalm blijven  
✓ Kan overzicht behouden  
✓ Kan functioneren onder druk 
✓ Kan relativeren 

Mondelinge 
vaardigheid 

✓ Kan duidelijk communiceren wat we wel en niet kunnen 
doen 

✓ Spreekt begrijpbare taal 
✓ Kan taal aanpassen naargelang de gesprekspartner 
✓ Heeft notie van Frans en Engels  
✓ Kan werken met tolken 
✓ Kan telefonische hulp bieden 
✓ Kan de werking van het CAW bekend maken aan 

individuen en groepen 
Schriftelijke 
vaardigheid 

✓ Kan duidelijk rapporteren in registratiesysteem 
✓ Kan brieven opmaken, mailen en chatten in een voor 

cliënten begrijpbare taal  
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✓ Kan verslaggeving opmaken over cliëntsituaties in 
functie van samenwerking en verwijzingen 

✓ Kan duidelijk schriftelijk communiceren naar collega's en 
externe partners  

✓ Is nauwkeurig, zorgzaam en stipt 
Inlevingsvermogen ✓ Kan erkenning geven 

✓ Staat open voor, is respectvol ten opzichte van en kan 
zich inleven in andere waarden, normen, culturen, 
overtuigingen, levensstijlen, geaardheden 

✓ Is empathisch 
✓ Bewaakt om niet meegezogen te worden in de 

problematiek van cliënten 
✓ Is ondersteunend 
✓ Kan stimuleren en motiveren 

Probleemanalyse ✓ Gaat op weg met de vraag van cliënten  
✓ Kan cliënten helpen hun vragen en problemen duidelijk 

te krijgen 
✓ Kan cliënten helpen structureren en hoofdzaak van 

bijzaak te onderscheiden 
✓ Kan cliënten helpen om prioriteiten te stellen 
✓ Kan cliënten inzichten verschaffen 
✓ Helpt collega's en externe partners om na te denken 

over moeilijke cliëntsituaties 
✓ Signaleert terugkerende problemen 

Bemiddelen ✓ Blijft rustig in conflictsituaties 
✓ Kan verschillende perspectieven beluisteren en die 

opentrekken voor beide partijen 
✓ Getuigt van meerzijdige partijdigheid 
✓ Kan een gesprek in goede banen leiden 
✓ Heeft kennis van conflictstijlen en manieren van 

onderhandelen 
✓ Helpt mensen groeien en leren via bemiddeling 

Netwerken ✓ Werkt samen met externe partners 
✓ Bouwt aan netwerken rond cliënten 
✓ Neemt deel aan cliëntoverleg met andere partners 
✓ Is aanwezig op extern overleg in functie van 

samenwerking 
✓ Onderhoudt contacten met belangrijke contactpersonen 
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