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

INTEGRALE WOONBEGELEIDER TEAM KEERPUNT 

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 maatschappelijk werk of in een menswetenschappelijke richting 
 Goede kennis van het Nederlands 
 Beschikken over een auto 

Contract 
Een contract onbepaalde duur van 40% (15,20 uur per week)    

Start tewerkstelling 
Zo snel mogelijk 

Plaats van tewerkstelling 
Lommel 

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

Solliciteren 
Stuur een gemotiveerd schrijven met referentie “vacature 2023-10” en CV tem 02/04/2023 naar 
vacatures@cawlimburg.be en  amy.granthamhill@cawlimburg.be.   

Meer info is te verkrijgen bij Amy Grantham-Hill, Teambegeleider Wonen Noord – 
amy.granthamhill@cawlimburg.be – 011/55.02.55 

Selectieprocedure 
Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s.  Weerhouden kandidaten worden 
uitgenodigd voor een gesprek en dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden  
model 2) voor te leggen. 

 

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. 

Team Keerpunt richt zich tot chronische, meer zorgbehoevende thuislozen vanaf 45 jaar.  Het Keerpunt biedt 
langdurige opvang en begeleiding met specifieke en blijvende integrale ondersteuning in de woonsituatie van 
de cliënt en dit in samenwerking met de thuiszorgdiensten.  Wij bieden maatzorg door zoveel mogelijk 
rekening te houden met de mogelijkheden, beperktheden en de eigen leefstijl van de cliënt.  Naast individuele 
aandacht is er ook aandacht voor het leven in groep. 

Wat verwachten wij van jou? 
Plaats in de organisatie  

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

Resultaatsgebieden 
 Het individueel begeleiden van de cliënt:  

- Het in kaart brengen van de behoeften en het verhelderen van de vragen die hij heeft 
- Het samen met de cliënt bepalen van zijn doelstellingen om een gepast individueel 

begeleidings- en zorgtraject te organiseren 

 Het voeren van de administratie van de cliëntdossiers 
 Bijwonen intern overleg in het kader van informatie-uitwisseling en opleiding 
 Mee zorg dragen voor een goed verloop van de dagdagelijkse werking en uitvoeren van allerhande 

praktische taken 
 Aandacht hebben voor zowel de groepsdynamische processen als voor het individuele welzijn van 

onze bewoners 

Kennis en ervaring 
 Affiniteit met de doelgroep  
 Brede kennis levensdomeinen (sociaal functioneren, praktisch functioneren, hygiëne, gezondheid,…) 
 Sociale kaart, partnerorganisaties en rechtenverkenner 
 Affiniteit met de thematiek dak- en thuisloosheid en kansarmoede 

Kerncompetenties 
 Integriteit 
 Flexibiliteit 
 Cliëntgerichtheid 
 Samenwerken 
 Zelfreflectie 

Functiespecifieke competenties 
 Coachen van de cliënt 
 Collegialiteit 
 Netwerken 
 Plannen en organiseren 
 Initiatief 

Waarden 
 Authenticiteit 
 Gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijk respect 
 Inlevingsvermogen 
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Wat bieden we je?  
 Een uitdagende en afwisselende job 
 Een inspirerend en enthousiast team 
 Contract onbepaalde duur van 40% (15u12 per week) 
 Een intern uitgewerkt ondersteuningsaanbod met intervisie en supervisie 
 De mogelijkheid tot zelfontplooiing via vorming, training en opleiding 
 Verloning volgens PC 319.01, barema B1c 
 Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met omniumverzekering 
 Sociaal abonnement inclusief fietsvergoeding 
 Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen 
 Eindejaarspremie 

 
 


