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CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt een
Hulpverlener
begeleiding
Je maakt deel uit van het team
Justitieel Welzijnswerk
dat zijn vaste stek heeft op
Ruddershove 8, 8000 Brugge.

CAW Noord-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie die hulp biedt op verschillende
levensdomeinen. Wij informeren, adviseren en bieden deskundige hulp aan om het welzijn
en de levenskwaliteit van mensen uit de regio te versterken. We signaleren maatschappelijke
problemen en situaties van verontrusting en bouwen via preventie mee aan de opbouw van
een zorgzame samenleving. We brengen onze hulpverlening dicht bij de mensen en hebben
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in
de krachten en groeikansen van cliënten en hun omgeving. Het CAW kan daarvoor rekenen
op ongeveer 250 gemotiveerde medewerkers.
Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op w
 ww.cawnoordwestvlaanderen.be.
De teams zijn de uitvalsbasis voor de medewerkers. M
 et vertrouwen als basishouding, respectvolle
omgang, open en duidelijke communicatie naast waardering en erkenning van de kwaliteiten en
talenten streven we naar een sterke collegialiteit en samenwerking binnen en tussen de teams.
We zijn op zoek naar iemand die ten volle achter onze missie en visie staat en die
verschillende competenties in huis heeft.

Onze nieuwe collega is iemand die:
●

gedreven en geëngageerd is vanuit de overtuiging dat je het verschil kan maken door
een solidaire opstelling met kwetsbare mensen.

●

cliëntgericht is door de vragen en behoeften van de cliënt / klant / gebruiker c entraal te
stellen rekening houdend met de doelstellingen van het team.

●

Integer is en consequent handelt naar de waarden en omgangsregels van de functie en
het CAW.

●

zelfstandig kan werken in verbinding met collega's en verantwoordelijkheid kan nemen,
op een creatieve wijze hindernissen en problemen oplost.

●

getuigt van een cultuursensitieve basishouding.

●

intern en extern samenwerkt om een gezamenlijk resultaat op maat af te leveren.

●

stressbestendig is en kan reflecteren over zowel het eigen functioneren en over de
werking van het team als over de strafrechtelijke context waarbinnen we werken.

●

een flexibele en open-minded ingesteldheid heeft tegenover de doelgroep en de
verschillende actoren in de gevangenis.

●

vertrouwd is met het herstelgericht werken of die bereid is zich hierin bij te scholen.

●

minimaal een bachelor heeft in een menswetenschappelijke richting

Jouw opdracht:
●

Je begeleidt gedetineerden en hun context. De focus ligt hierbij op het versterken van
de eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt en het cliëntsysteem, zowel binnen
als buiten de gevangenismuren.

●

Je vertrekt vanuit de hulpvraag en ondersteunt de gedetineerde en zijn directe sociale
omgeving bij het zoeken naar oplossingen die het welzijn doen toenemen, de
detentieschade doen verminderen en het herstel bevorderen met zichzelf, de context en
de maatschappij. Welke keuzemogelijkheden hebben gedetineerden? Hoe kunnen ze
het anders aanpakken? Hoe kunnen ze terug grip krijgen op hun leven? Hoe moeten ze
het contact met hun familie terug herstellen of hoe moeten ze hun band met hun familie
versterken? Op welke manier kunnen gedetineerde burgers terug hun
verantwoordelijkheid opnemen in de maatschappij en de schade herstellen?

●

Ons team biedt begeleiding in een penitentiaire context aan op vraag van de
gedetineerde en zijn naastbestaanden en kan worden doorverwezen door:
- Justitieel Welzijnswerk Onthaal voor de meest kwetsbare, prioritaire
doelgroepen
- Ander hulp- en dienstverleningsaanbod binnen (vb. VDAB, CGG, PSD,...) en
buiten (vb. ander JWW, eigen CAW,...) de gevangenismuren.

● Je werkveld is in hoofdzaak de gevangenis van Brugge. We werken outreachend gezien
de specifieke context waarbinnen we werken.

Ons aanbod:
●

Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing

●

een voltijds contract (vervangingscontract) in functie van vervanging wegens
zwangerschap tot februari 2021 met kans op verlenging.

●

Functiegebonden loon volgens barema en relevante anciënniteit.

●

Onmiddellijke indiensttreding.

Meer info?
●

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Hannelore Pintelon,
teamverantwoordelijke, h
 annelore.pintelon@cawnoordwestvlaanderen.be ,
0486 - 89 18 95

Geïnteresseerd?
● stuur voor 17 september 2020 je motivatiebrief en CV per e-mail naar
sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be  tav Ann Deschacht.
● De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 september 2020. De procedure bestaat uit
een groepssollicitatie en een individueel gesprek. De groepssollicitatie gaat door op 23
september van 9u30 tot 12u30. Het individueel gesprek vindt plaats op 23 september in
de namiddag. Gelieve dus gans de dag vrij te houden.

