
 

 

 

 

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.  

Wij zijn op zoek naar een psychosociaal hulpverlener voor de Bezoekruimte & 

mobiele gezinsondersteuning. Het betreft een voltijds (38u/week) contract van 

bepaalde duur met vermoedelijke einddatum eind januari 2024 (vervanging 

zwangerschap).  

 

Je bent gemotiveerd om als hulpverlener in te staan voor het begeleiden van 

kinderen en ouders. Als hulpverlener mobiele gezinsondersteuning en 

bezoekruimte ben je de casemanager, bruggenbouwer en compagnon de 

route van de gezinnen.  

Mobiele gezinsondersteuning (19u/week): 

• Je staat in voor het begeleiden van gezinnen met een specifieke 

opvoedingsvraag.  

• Je begeleidt met een brede kijk op alle levensdomeinen: integraal en 

generalistisch.  

• Je werkt mobiel, outreachend: in de leefwereld van het gezin.  

• Je werkt krachtgericht en doelgericht, vertrekkende van de vraag van 

de cliënt.  

• Je bent een bruggenbouwer en helpt de cliënt een ondersteunend 

netwerk op te bouwen, zodat je jezelf als hulpverlener overbodig kan 

maken.  

• Je werkt intersectoraal. Je helpt bij het uitbouwen van een netwerk met 

externe partners.  

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

cliëntendossiers. 

 

Bezoekruimte (19u/week):  

• Je biedt begeleiding in situaties waarbij, na echtscheiding, 

moeilijkheden zijn bij de uitoefening van de omgangsregeling met de 

  

  

  



kinderen.  

• Je staat in voor de hulpverlening aan alle rechtstreeks betrokken in 

situaties waarbij het recht op persoonlijk contact met de kinderen 

onder begeleiding gebeurt. 

• Je zorgt voor begeleiding tijdens de bezoekmomenten. 

• Je behandelt zowel gerechtelijke (opgelegd door de rechtbank) als niet 

gerechtelijke (vrijwillig) dossiers. 

• Je voert gesprekken met de ouders of andere 

opvoedingsverantwoordelijken en met de kinderen.  

• Actieve deelname aan team, intervisie en eventueel andere 

overleggen.  

• 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 werkt krachtgericht en je bent geëngageerd om te werken met 

kwetsbare gezinnen.  

• Je hebt inzicht, ervaring en voeling met de thema’s opvoeding, relaties 

& scheiding. 

• Je kan zelfstandig en in teamverband werken.  

• Je bent flexibel en neemt graag initiatief.  

• Je beschikt over een goede dosis assertiviteit en stressbestendigheid. 

• Je spreekt bij voorkeur goed Frans.  

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

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs.  

• Je bent bereid tot avondwerk (2 avonden per week tot 19u) en werkt 

op woensdagnamiddag en 1 zaterdag per maand.  

 

• 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 met vermoedelijke 

einddatum eind januari 2024. 

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

dag) 

• Tewerkstelling in regio Zuid-West-Vlaanderen met standplaats in 

Kortrijk. 

 

 

 



 

Voel jij je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie? 

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

kan tot en met 5 april 2023. De selectiegesprekken gaan door op woensdag 12 april. 

Voor meer info kan je terecht bij Bonnie Deknudt (0499 51 30 64). 

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