
 

 

 

 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Zuid-West-Vlaanderen biedt deskundige 

hulpverlening aan mensen met vragen en problemen. Iedereen kan er terecht met om 

het even welke welzijnsvraag. Het CAW is er voor elke burger, met speciale aandacht voor 

de meest kwetsbaren in de samenleving.  

We zijn op zoek naar een creatieve duizendpoot die graag 2 taakinhouden combineert:  

- Projectmedewerker Algemene Preventie  

- Hulpverlener JAC (Jongeren Aanbod CAW) 

 

Het betreft een contract van bepaalde duur met vermoedelijke einddatum oktober 

2023 (36u/week).  

1. Projectmedewerker Algemene Preventie (19u) 

• Je draagt het thema Algemene Preventie mee uit in de organisatie.  

• Op basis van signalen bedenk je preventieve materialen, acties en projecten 

die bijdragen tot het realiseren van de missie en visie van onze organisatie.  

• De uitgewerkte materialen draag je uit via diverse kanalen: interne 

communicatie, naar partnerorganisaties, koepelorganisaties, bepaalde 

doelgroepen,… 

• Je neemt actief deel aan externe en interne overleggen om informatie in te 

winnen en uit te wisselen.  

• Je bespreekt tijdens interne overleggen moeilijkheden of nieuwe 

ontwikkelingen en maakt praktische afspraken.  

• Je overlegt en werkt samen met collega’s.  

 

2. Hulpverlener JAC (17u) 

• Je begeleidt jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar: integrale, 

generalistische begeleiding met brede kijk op alle levensdomeinen.  

• Je begeleidt jongeren en jongvolwassenen met een complexe hulpvraag 

(multiproblem) met focus op thema’s wonen, persoonlijke problemen en 

relaties. 

  

  

  



• Je werkt vindplaatsgericht en outreachend met als doelstelling:  

o Luisteren naar de jongeren en erkenning geven aan hun gevoelens, 

gedachten en bezorgdheden.  

o Je bouwt een vertrouwensband op met de jongere. 

o Samen met de jongeren bekijken wat hen kan helpen en hoe ze 

best met hun gevoelens, onzekerheden en angsten kunnen 

omgaan.  

o Zoeken naar steunfiguren die ze kunnen vertrouwen en waar ze 

terecht kunnen.  

o Samen met de jongeren exploreren, ondersteunen en activeren in 

het verwerven van basisrechten en ervoor zorgen dat deze ook 

effectief worden gerealiseerd. 

o Afhankelijk van de problematiek een begeleidingstraject uitzetten 

en samen op weg gaan om een aantal levensdoelen te realiseren 

en de jongere daarbij te ondersteunen 

• Je werkt doelgericht, vertrekkende vanuit de vraag van de cliënt. 

• Je werkt kracht- en netwerkgericht 

• Je bent een compagnon de route en een bruggenbouwer 

• Je werkt intersectoraal  

• Je staat in voor verslaggeving, administratie en registratie van jouw 

cliëntendossiers. 

 Je herkent jezelf in de waarden CAW Zuid-West-Vlaanderen en je voelt je betrokken 

bij de doelstellingen van onze organisatie.  

 Je hebt kennis van projectmatig werken.  

 Je bent goed in plannen en organiseren  

 Je vindt innoverend werken & resultaatgericht belangrijk. 

 Je werkt krachtgericht en je bent geëngageerd om te werken met kwetsbare 

jongeren & jongvolwassenen.  

 Je werkt vindplaatsgericht en outreachend, je gaat actief opzoek naar jongeren die 

de weg naar hulp (nog) niet vinden.  

 Je hebt kennis van de sociale kaart.  

 Je bent flexibel en kan teamwerk combineren met zelfstandig initiatief en eigen 

verantwoordelijkheid.  

 Je bezit bij voorkeur een diploma in de sociale wetenschappen. 

 Je bent bereid tot avondwerk (minimum 2 avonden per week tot 19u)  

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs. 

 Een unieke, gevarieerde, uitdagende job 

 De kans om mee te werken in een organisatie met een belangrijke maatschappelijke 

relevantie 



 De mogelijkheid om opleidingen te volgen om je vaardigheden bij te schaven of je 

kennis te vergroten 

 Contract 36u/week van bepaalde duur: zwangerschapsvervanging met 

vermoedelijke einddatum oktober 2023. 

 Indiensttreding: zo snel mogelijk.  

 Verloning volgens barema PC 319.01 - maaltijdcheques (€3,5/gewerkte dag) 

 Tewerkstelling in regio Zuid-West-Vlaanderen met standplaats in Kortrijk. 

 

Ben jij de medewerker die we zoeken?  

Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@cawzuidwestvlaanderen.be. Solliciteren 

kan tot en met 11 december 2022. De selectiegesprekken gaan door op donderdag 15 

december. Voor meer info kan je terecht bij Natasja Devos (0497 97 75 49).  

CAW Zuid-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en 
talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.   
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