
 

 

 

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.  

Het detentiehuis in Kortrijk is een instelling waar op kleine schaal gedetineerden met 

korte straffen (maximum 3 jaar) en een laag veiligheidsrisico hun straf uitzitten. CAW 

Zuid-West-Vlaanderen krijgt tijdelijk extra middelen om een hulpverlener in te zetten in 

het detentiehuis in Kortrijk, met focus op het voorbereiden op de re-integratie in de 

samenleving.  

Wij zoeken een hulpverlener voor het detentiehuis in Kortrijk. Het betreft een voltijds 

contract (38u/week) van bepaalde duur tot eind 2024.  

 

• Je hecht belang aan een goede vraagverheldering en rechtenverkenning van de 

gedetineerden met een (vrijwillige) hulpvraag en biedt waar nodig ook individuele, 

integrale en outreachende hulpverleningstrajecten aan.  

• Je geeft informatie en oriënterend advies (informatie met betrekking tot rechten, 

administratieve en juridische reglementeringen,…).  

• Je staat in voor het toeleiden of doorverwijzen naar de verschillende diensten die 

aanwezig zijn binnen als buiten het detentiehuis zoals CGG, werk, OCMW.... en werkt 

er ook nauw mee samen.  

• Je bent vast aanspreekpersoon voor de gedetineerden tijdens hun detentieperiode 

en werkt daarvoor nauw samen met PSD (psychosociale dienst) in het detentiehuis.  

• Je bevraagt proactief en legt actief de link tussen de gedetineerden en hun netwerk. 

Je biedt (indien nodig) ondersteuning aan de directe sociale omgeving (partner, 

vriend, familielid,…).  

• Je kan je vlot bewegen binnen de detentie en juridische context.  

• Je participeert vlot mee aan interne en externe overleggen. 

• Je signaleert individuele of maatschappelijke knelpunten in functie van algemene 

preventie. 

 

 

 

  

  

  



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

bij de doelstellingen van onze organisatie. 

• Je bent bereid om je schouders onder een nieuwe werking (detentiehuis) te zetten. 

• Je werkt krachtgericht/oplossingsgericht en je bent geëngageerd om te werken met 

de meest kwetsbare personen. 

• Je hebt inzicht, ervaring en/of voeling met de justitiële context. 

• Je hebt een goede kennis van de sociale kaart. 

• Je kan zelfstandig en in teamverband werken. 

• Je bent flexibel en neemt graag initiatief. 

• Je beschikt over de basisvaardigheden ICT (Word, Excel, outlook,…). 

• Je bent iemand die cliëntdossiers administratief nauw bijhoudt. 

• Je bezit bij voorkeur een bachelordiploma in de sociale wetenschappen. 

• Je bent bereid tot avondwerk en je te bewegen binnen de regio Zuid-West-

Vlaanderen. 

• Je woont in de ruime omgeving van Kortrijk en 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. 

• Voltijds (38u/week) contract van bepaalde duur tot eind 2024. 

• Onmiddellijke indiensttreding.  

• 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 12 februari. De selectiegesprekken gaan door op 17 februari. Voor meer 

info kan je terecht bij Joeri Dewaele (0499 16 43 91).   

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