
CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen 

Welzijnswerk actief in de eerstelijnszones AMALO, BRAVIO, Druivenstreek, Grimbergen, Pajottenland en 

Zennevallei en is op zoek naar: 
 

Projectmedewerker ‘Crisisnetwerk Volwassenen’/Hulpverlener ‘Crisishulp’ 
combifunctie 

 

CAW Halle-Vilvoorde wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, gender, 
origine of geaardheid en de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 

Een greep uit je takenpakket als projectmedewerker: 

Als projectmedewerker ontwikkel je een Crisisnetwerk voor volwassenen, die zich in een acute en complexe situatie 

bevinden ten gevolge van een persoonlijke en/of relationele crisis. Je bouwt aan een regionaal samenwerkingsverband 

in Halle-Vilvoorde, gecoördineerd vanuit het CAW, waarbij de verschillende partners op uiteenlopende manieren 

kunnen bijdragen in het vinden van oplossingen. Binnen het project: 

• Werk je een plan van aanpak uit die de realisatie van het crisisnetwerk volwassen in de regio Halle-Vilvoorde 

mogelijk maakt en initieer je activiteiten binnen het netwerk om de vooropgestelde doelstellingen te behalen;  

• Je inventariseert ‘de regionale noden’ op het vlak van crisishulp en leert de partners en hun aanbod kennen; 

• Je ondersteunt de partners binnen het netwerk en werkt verbindend door de voortgang en uitvoering van de 

acties te coördineren en rapporteren naar het regionale zorgplatform Halle-Vilvoorde;  

• Binnen het netwerk breng je de verschillende functies van crisishulp binnen de regio in kaart en kom je samen 

met de netwerkpartners tot afstemming en doorverwijzingsafspraken binnen het crisisnetwerk Halle-Vilvoorde;  

• Je werkt samen met lokale overheden ifv het ter beschikking stellen van crisisunits; 

• Je maakt een brug tussen het crisisnetwerk en de bestaande GGZ-netwerken Yuneco/SaVHA;  

• Je maakt samenwerkingsafspraken met de PAAZ-afdeling van de lokale ziekenhuizen en het PZ Sint-Alexius; 

• Je werkt een systeem van ‘partnertafels’ uit dat ingezet wordt bij complexe casussen. 

Een greep uit je takenpakket als hulpverlener: 

Als crisishulpverlener ga je aan de slag met de dossiers die je krijgt aangemeld door het crisisonthaal. Je gaat een 

intensief traject aan met het gezinssysteem met als doelstelling de crisis te ontmijnen.  

• Je werkt toe naar het bekomen van bereidwilligheid van de cliënt bij de opstart van het traject en stimuleert het 

gezinssysteem maximaal om het traject mee in handen te nemen en het eigen netwerk te betrekken;  

• Je staat in voor de dagdagelijkse ondersteuning en begeleiding van de cliënten die verblijven in de crisisopvang; 

• Je maakt verontrusting bespreekbaar binnen het gezinssysteem en oriënteert hen naar verdere hulpverlening.  

Welk profiel zoeken we ? 

• Je hebt kennis van projectmanagement, kan goed plannen en vlot schakelen tussen verschillende taken; 

• Je werkt zelfstandig, je denkt oplossingsgericht en beschikt over een gezonde overtuigingskracht; 

• Je bent een geboren netwerker en kan je inleven in de verschillende perspectieven/rollen van de partners; 

• Je hebt bij voorkeur affiniteit met GGZ-problematieken, alsook met hulp- en zorgverleners uit de crisiswerking; 

• Je hebt bij voorkeur een bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring; 

• Kennis van het methodisch kader binnen de crisishulpverlening is een pluspunt; 

• Je bent punctueel in je administratie, kan zelfstandig werken en functioneert goed binnen een team;  

• Je bent sterk in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie en kan dit ook visueel versterken. 

• Je bent mobiel zodat je je flexibel en frequent kan verplaatsen in onze uitgebreide regio. 

Wij bieden: 

• Een uitdagende job met een grote autonomie en ruimte voor inspraak en ondernemerschap 

• Enthousiaste, gedreven en inspirerende collega’s en netwerkpartners 

• Een voltijds contract van bepaalde duur voor 20 maand (mogelijkheid tot verlenging) 

• Verloning volgens PC 319.01, barema B1C met gelijkstelling van relevante beroepservaring  

• Extra voordelen: laptop en mogelijkheid tot telewerken, hospitalisatieverzekering, omniumverzekering voor 
dienstverplaatsingen en een uitgebreid opleidingsaanbod 

• Interessante verlofregeling: 8 extra verlofdagen en VIA-dagen vanaf 35 jaar 

• Plaats van tewerkstelling: regio Halle-Vilvoorde en voornamelijk Vilvoorde, met frequente verplaatsingen die 
worden vergoed 



Wil jij graag deel uitmaken van ons team?  Reageer dan snel en stel je vandaag nog kandidaat!  

Laat ons weten waarom jij de geschikte persoon bent door je motivatie en CV door te sturen naar 
rekrutering@cawhallevilvoorde.be uiterlijk op 12/12/2021. Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend en de 

weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. 

mailto:rekrutering@cawhallevilvoorde.be

