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CAW Limburg is op zoek naar een dynamische (m/v/x) 

WOONBEGELEIDER & HULPVERLENER CABRIO 

Ben jij een positief ingestelde en krachtige hulpverlener?  Wil jij als sterkmaker mee zorg dragen voor onze 
meest kwetsbare cliënten?  Lees dan vooral verder, deze vacature is mogelijk wat jij zoekt! 

Profiel 
Bachelor in een menswetenschappelijke richting – Goede kennis van het Nederlands – Beschikken over een 
auto 

Contract 
Een contract bepaalde duur tem 31/12/2023 (mogelijkheid tot verlenging) – Tewerkstellingsbreuk 80% 
(30u24) bestaande uit: 30% woonbegeleider team Wonen Noord en 50% Hulpverlener Cabrio 

Start tewerkstelling 
Zo snel mogelijk 

Plaats van tewerkstelling 
Lommel en Pelt 

Vergoeding 
Volgens P.C. 319.01, barema B1c – aangevuld met extralegale voordelen 

Solliciteren 
Stuur een gemotiveerd schrijven met referentie “vacature 2023-08” en CV tem 02/04/2023 naar 
amy.granthamhill@cawlimburg.be en vacatures@cawlimburg.be.   

Meer info te verkrijgen bij Amy Grantham-Hill, Teambegeleider Wonen Noord – 
amy.granthamhill@cawlimburg.be – 011/55.02.55 en bij Theo Christoffels, teambegeleider LiSS en Cabrio – 
theo.christoffels@cawlimburg.be – 0479/40.67.83 

Selectieprocedure 
Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden 
uitgenodigd voor een schriftelijke proef en gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van 
goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.    De schriftelijke proef vindt plaats in de week van 10/04/2023.  
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagnamiddag 20/04/2023 te Pelt. 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende 
culturen en/of die beschikken over interculturele competenties. 
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Wie zijn wij? 
CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële 
hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter 
beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge 
van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren. 

Wat verwachten wij van jou? 

1 Plaats in de organisatie 

Je maakt deel uit van het team Wonen Noord en het team Cabrio.  Je werkt onder aansturing van de 
teambegeleider Wonen Noord.  Tevens ben je één van de verbindingsfiguren tussen jouw team en andere 
(interne en externe) werkingen. 

2 Takenpakket 

Je begeleidt de cliënt doorheen de verschillende fases van het hulpverleningstraject. 

Binnen het team Wonen Noord bied je residentiële en ambulante hulp aan volwassenen met of zonder 
kinderen, die ondanks hun vaardigheden, tijdelijk ondersteuning nodig hebben rond enkele facetten van hun 
leven.  Je volgt de cliënt op in zijn volledig traject in onze regio, ofwel vertrekkend vanuit de residentiële of 
vertrekkend vanuit een ambulante begeleiding.  In beide gevallen stel je samen met cliënt en andere 
betrokken hulpverleners een handelingsplan op met welomschreven doelen. 

Binnen het residentiële luik bied je cliëntgerichte en kwaliteitsvolle opvang en begeleiding aan dak- en 
thuislozen.  Binnen de ambulante begeleiding staat het huisbezoek en woonbegeleiding centraal.  Je 
ondersteunt hier de cliënt in zijn thuismilieu. 

Binnen onze begeleiding stellen we volgende principes centraal: 

 We vertrekken vanuit de krachten en noden van de cliënt en we verwachten een actieve 
betrokkenheid van de cliënt 

 We bieden een integrale hulpverlening en werken op verschillende levensdomeinen vanuit de 
mogelijkheden van de cliënt 

 We hebben oog voor het netwerk van de cliënt en trachten dit te versterken.  We werken daarom 
actief samen met het bestaande hulpverleningsnetwerk rond de cliënt 

 Samen met de cliënt evalueren we op regelmatige tijdstippen de begeleiding en sturen bij waar 
nodig 

Het Cabrioproject is een samenwerkingsverband tussen regionale welzijns-, gezondheids- en 
huisvestingsactoren en de lokale besturen Pelt en Lommel.  Dit project heeft als doel continue zorg te bieden 
aan dak- en thuislozen en een netwerk te creëren waarin deze problematiek structureel wordt aangepakt.  
Samen met deze partners vormen wij een autonoom sectoroverschrijdend, multidisciplinair en outreachend 
team dat op een geïntegreerde wijze oplossingen biedt voor deze kwetsbare groep.  Je legt contacten in de 
leefwereld, begeleidt de cliënt, werkt aan huisvesting en maakt de verbinding naar de samenleving. 

3 Kennis en ervaring 

 Affiniteit met de thematiek dak- en thuislozen en kansarmoede 
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 Ervaring in thuisbegeleiding is een meerwaarde 
 Sociale kaart en rechtenverkenner 
 Kennis van outreachend werken is een meerwaarde 

4 Kerncompetenties 

 Integriteit 
 Cliëntgerichtheid 
 Flexibiliteit 
 Samenwerking 
 Reflectief vermogen 

5 Functiespecifieke competenties 

 Coachen van de cliënt 
 Plannen & organiseren 
 Netwerken 
 Assertiviteit 
 Initiatief 
 Mondelinge Communicatie 

6 Waarden 

 Authenticiteit 
 Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect 
 Inlevingsvermogen 

Wat bieden wij je? 
 Een uitdagende en afwisselende job 
 Contract bepaalde duur van 80% (30u24 per week) 
 Een intern uitgewerkt ondersteuningsaanbod met intervisie en supervisie 
 De mogelijkheid tot zelfontplooiing via vorming, training en opleiding 
 De garantie dat geen dag dezelfde is 
 Verloning volgens PC 319.01, barema B1c 
 Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering  
 Sociaal abonnement inclusief fietsvergoeding 
 Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen 
 Eindejaarspremie 
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