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

    Coördinator transmuraal zorgpad ervaringsdragers verslaving

Dit betreft een deeltijds contract (60%) voor onbepaalde duur.

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.

In samenwerking met het ziekenhuisnetwerk arrondissement Turnhout, verslavingskoepel en CAW
De kempen zijn er engagementen genomen voor het structureel uitbouwen van een transmuraal 
zorgpad en dit voor de doelgroep die kampen met een verslaving. Inhoudelijke aansturing gebeurt 
vanuit CAW De Kempen in tandem met een vertegenwoordiger van de Verslavingskoepel Kempen
VZW. 

Wat doe je? 

✔ Je bent een belangrijke spil in het verder uitbouwen van een transmuraal zorgpad in 
samenwerking met ervaringsdragers (vrijwilligers). 

✔ Je ontwikkelt kwaliteitscontrole.
✔ Je zorgt voor werving, rekrutering, ondersteuning en intervisie van ervaringsdragers in 

verslaving die in samenwerking met diverse partners werken aan een transmuraal zorgpad 
voor deze doelgroep. Je neemt hierin een coachende, ondersteunende rol op. 

✔ Je bent waakzaam voor afstemming, advies en verbinding met partnerorganisaties. Je bent
het aanspreek- en infopunt voor de partners. Je houdt het overzicht over de concrete 
werking en rapporteert op geregelde basis de stand van zaken aan de stuurgroep. 

✔ Je bevordert de samenwerking met andere partners en maakt knelpunten bespreekbaar.   
✔ Je ondersteunt de verzelfstandiging van de Verslavingskoepel Kempen VZW. 
✔ Je werkt mee aan een uniforme vergoeding van vrijwilligers. 

Wie ben je? 

✔ Je beschikt over een bachelor of masterdiploma in een menswetenschappelijke richting.
✔ Je hebt enige relevante ervaring en affiniteit in het werken met de doelgroep. Professionele

werkervaring  binnen  de  geestelijke  gezondheidszorg  en  of   het  welzijnswerk  strekt  tot
aanbeveling. 

✔ Je  hebt  kennis  van  de  verslavingsproblematiek  en  bijhorende  psychopathologie,
herstelgerichte zorg. 

✔ Je kent het welzijns- en zorglandschap in regio Kempen en kan vlot werken met de sociale
kaart m.b.t. verslavingszorg, geestelijke gezondheid- en welzijnszorg. 

✔ Je netwerkt graag en haalt voldoening uit constructieve samenwerkingsverbanden. Je past



vlot je communicatiestijl aan. 
✔ Je kan planmatig en gestructureerd werken en bent vlot met rapportering en verslaggeving.
✔ Ervaring met projectwerk is een pluspunt. 
✔ 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. Kennis van andere talen is een grote meerwaarde.

Wat mag je verwachten? 

✔ Een overeenkomst van onbepaalde duur, jobtime 60%. Het uurrooster is af te stemmen met
je teamverantwoordelijke. 

✔ Je werk sporadisch ‘s avonds. 
✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van  PC 319.01 (B1C), de brutowedde 

startwedde bedraagt €2314,19 per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke 
anciënniteit. 

✔ Je krijgt ondersteuning vanuit CAW De Kempen in samenspraak met Verslavingskoepel 
Kempen VZW alsook vorming, bijscholing en opleiding. We vinden het belangrijk om elke 
medewerker de kans te bieden om een goede loopbaanplanning uit te werken.

✔ Je komt terecht in een boeiende, afwisselende job in een flexibele werksetting. 
✔ Je maakt deel uit van een collegiaal, enthousiast team. 
✔ Je tewerkstellingsplaats is Hofkwartier 23 in Herentals. Maar je kan je vlot verplaatsen naar

de ziekenhuizen. Je hebt hiervoor een wagen ter beschikking. 
✔ De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk. 

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 zondag 22 augustus 2021. 
• Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
• Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Indien je in tussentijd vragen hebt over deze vacature, kan je contact opnemen met directielid 
Anne Meeus via anne.meeus@cawdekempen.be of 0474 95 21 51. 

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/
mailto:anne.meeus@cawdekempen.be
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