
Klaar voor een nieuwe uitdaging waarin jij het verschil kan maken?
Stel je dan kandidaat bij CAW De Kempen als:

Zelfstandig medewerker voor het Begeleidingsteam

CAW De Kempen is op zoek naar een zelfstandig medewerker voor het Begeleidingsteam voor de 
locaties Mol, Geel, Turnhout en Herentals.

Wie zijn wij? 
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, 
relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben 
kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn 
van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar 
volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. 

Je zal werken in het Begeleidingsteam, Mol, Geel, Turnhout of Herentals. Het team biedt 
begeleiding en ondersteuning aan individuen, koppels en gezinnen met relationele en 
psychosociale vragen en problemen.

Wat doe je? 

✔ Je doet individuele, gezins- en/of koppelbegeleidingen.
✔ Je werkt met de cliënt in zijn/haar/x sociale context en kan overleggen met externe 

diensten in functie van de cliëntbegeleiding.
✔ Je neemt deel en steunt inhoudelijk overleg: intervisie / subteamvergaderingen. 
✔ Je hebt administratieve taken; registratie, rapportage, dossiervorming.
✔ Je volgt de richtlijnen op mbt het kwaliteitshandboek.

Wie ben je?

✔ Je hebt een Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting of je hebt 
ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW. 

✔ Je beschikt over de nodige vaardigheden om met cliënten en hun (gezins-) context om 
te gaan. 

✔ Je kan zowel zelfstandig alsook in teamverband werken. 
✔ Je gaat een langdurig engagement aan om cliënten te ondersteunen. 
✔ Je kan minimaal 3u/week vrijmaken. 
✔ Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan 

begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan 
beantwoorden. 

✔ Ervaring in het werkveld strekt tot aanbeveling. 

Wat mag je verwachten?

✔ Je komt terecht in een boeiend team en bent ingebed in CAW De Kempen. 



✔ Je krijgt ondersteuning door middel van intervisie, teamvergaderingen én direct 
collegiaal contact. 

✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.  Woon- werkvergoeding is voorzien 
volgens de wettelijke bepalingen. 

✔ Je bent verzekerd. 
✔ Startdatum is in overleg te bepalen. 

Ben je geïnteresseerd? 
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul 
dan het invulformulier op deze website in.

✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op woensdag 23 juni 2021. ? 
✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een online gesprek. 

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke 
Rebekka Wauters (teamverantwoordelijke): rebekka.wauters@cawdekempen.be /  0492/46 17 78. 

Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar www.cawdekempen.be 

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar 
samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit. 

https://vacatures.cawdekempen.be/
http://www.cawdekempen.be/
mailto:rebekka.wauters@cawdekempen.be

