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Een CAW biedt deskundige hulpverlening aan iedereen die een welzijnsvraag heeft. Het Woonteam 
is een onderdeel hiervan en ondersteunt volwassenen in een kwetsbare woonsituatie. De cliënten 
kiezen vrijwillig voor begeleiding om zo kwaliteitsvol mogelijk te kunnen wonen.  
Soms gaan hulpverleningsuren op in het oplossen van kleine praktische problemen, terwijl een 
vrijwilliger dit op een rustige en coachende manier samen met de cliënt kan aanpakken.  
Daarom werken wij met vrijwilligers. 
 
We bieden jou: 

• de mogelijkheid om cliënten met raad en daad bij te staan met onmiddellijk resultaat 

• afwisselende en flexibele taken en uitdagingen  

• een duidelijk kader met permanente ondersteuning door een professionele 
vrijwilligerscoach met aandacht voor jouw kwaliteiten en talenten 

• een match die zo goed mogelijk gemaakt is ifv jouw taak, verwachtingen en competenties 

• vormingen, een vrijwilligersverzekering en kostenvergoeding.   

• een leuk team van betaalde en vrijwillige medewerkers 

• een omgeving waar aandacht is voor de coronamaatregels. 
 

Een handige vrijwilliger kan 

• zelfstandig, met een cliënt én in teamverband werken 

• probleemoplossend denken en coachend cliënten begeleiden 

• flexibel inspelen op de vragen van de hulpverleners  

• verantwoord gebruik maken van onderhoudsmateriaal  

• op een correcte en klantvriendelijke manier omgaan met CAW-cliënten 

• discreet omgaan met vertrouwelijke informatie  

• vlot Nederlands en Frans praten, andere talen is een pluspunt 

• auto rijden 
 

Als handige vrijwilliger wil je…. 
• op vraag van en in overleg met de hulpverlener, een halve dag per week hulp bieden aan 

cliënten die moeite hebben om een kastje in elkaar te vijzen, de weg te vinden op het 
internet, iemand te leren koken of poetsen,… 
 
 

Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met:  

Marleen Bolangier - tel: 0471 46 67 25 -  vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be  

 

of laat jouw gegevens achter door hier te klikken 

 

 

 

CAW Oost- Vlaanderen voert een diversiteitsbeleid: we werven aan op basis van competenties en 

talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap, … 
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