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CAW Noord-West-Vlaanderen zoekt een 
 
 

HULPVERLENER  
Psychosociaal begeleider 

(M/V) 
 

Je maakt deel uit van het  
Jongerenteam regio Brugge 

dat zijn vaste stek heeft op 
Vlamingdam 36, 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 www.cawnoordwestvlaanderen.be. 

De teams zijn de uitvalsbasis voor de medewerkers. Met 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 centraal 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. 

● een flexibele en open-minded ingesteldheid heeft tegenover de meest kwetsbare 
doelgroepen 

● minimaal een bachelor heeft in een menswetenschappelijke richting 
 

Specifiek voor EXIT: 
● Je beschikt minimaal over een bachelordiploma richting menswetenschappen.   

● Je hebt (bij voorkeur) een therapeutische opleiding gevolgd.   

● Je hebt ervaring in het therapeutisch werken met jongeren en hun context.   

● Je bent geboeid door de doelgroep 'jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag 
stellen'.   

● Je bent bereid om een avond per week te werken (tot 19u).   

● Je beschikt over een eigen wagen en/of kunt je vlot verplaatsen. 

 

Jouw opdracht: 
● Ambulante begeleiding van de jongere 

Samen met de jongere ga je in een therapeutisch proces stilstaan bij het gestelde SGG. 
Identiteit blijft een hoofdthema in de therapie. Je komt tot een verhaal met de jongere, 
zet zaken in beweging die de jongere in zijn dagelijks leven kan integreren. 

● Samenwerken met de context van de jongere 
Je werkt zowel individueel met de jongere (wekelijkse gesprekken van een uur) als met 
zijn of haar context. Dit kan gaan om de ouders, de plaatsvervangende opvoeders, de 
consulent bij de sociale dienst van de jeugdrechtbank, etc.  

● Seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar stellen buiten EXIT  
Vanuit je expertise binnen EXIT, ga je in dialoog met partners uit belendende sectoren. 



 

Veelal merken we immers dat collega's het niet haalbaar achten om met de jongere te 
werken rond dit thema. Vanuit EXIT bied je hen ondersteuning op maat (individueel 
overleg, groepsvorming, etc). 
 

Ons aanbod: 
● Een uitdagende job met ruimte voor creativiteit, groei en professionele ontplooiing 

● een deeltijds contract van 19u van onbepaalde duur  

● Functiegebonden loon volgens barema en relevante anciënniteit (PC 319.01 B1c) 

● Onmiddellijke indiensttreding. 

 

Meer info? 
● Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Carolien Devooght 

teamverantwoordelijke, carolien.devooght@cawnoordwestvlaanderen.be  of via 
0470/58 21 69  

 

Geïnteresseerd? 
● stuur vóór 1 oktober 2020 je motivatiebrief en CV per e-mail naar 

sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be  tav Ann Deschacht, met vermelding 
jongerenteam Brugge-EXIT 

● De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 6 oktober 2020 in de namiddag. 
Indien je hiervoor wordt weerhouden op basis van je motivatiebrief en CV, ontvang je 
hiervoor uiterlijk op 2 oktober 2020 een uitnodiging. 
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