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

  Stafmedewerker

Dit betreft een overeenkomst van minimum 80% 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.

Je maakt deel uit van een gedreven team stafmedewerkers, rechtstreeks aangestuurd door 
directie. Je ondersteunt de gehele organisatie door beleidsplanning, beleidsvoorbereiding, 
projectondersteuning en het begeleiden van veranderingstrajecten met het oog op het realiseren 
van de missie en visie. Het team van stafmedewerkers staat in voor 3 kerntaken: Algemene 
Preventie, Onthaal en Begeleiding. Daarnaast staat het uitwerken en initiëren van een 
diversiteitsbeleid alsook vrijwilligers- en medewerkersbeleid hoog op de agenda. 

Wat doe je? 

✔ Je hebt bijzondere aandacht voor het cliëntperspectief, naast dit van de organisatie en dit 
van de medewerkers in het uitwerken van het aanbod. 

✔ Je werkt in het kader van preventie, projecten uit en dit in samenwerking met de 
preventiewerkers van het CAW. 

✔ Je trekt het lerend netwerk preventie van het CAW. 
✔ Je bent betrokken bij de uitwerking van het vrijwilligers- en personeelsbeleid van het CAW. 
✔ Je bouwt verder aan het reeds uitgezette diversiteitsbeleid.
✔ Je ondersteunt het zoeken naar een divers cliëntbereik en vertaalt dit mee naar het 

medewerkersbeleid. 
✔ Je volgt de ontwikkelingen in het werkveld en maakt de nodige vertaalslag naar het beleid 

binnen het CAW.  
✔ Je geeft interne vorming voor nieuwe medewerkers. 

Wie ben je? 

✔ Je bent gemotiveerd om deel uit te maken van een organisatie die zich engageert voor 
maatschappelijk welzijn en voor kwetsbare personen en wil hierin graag je steentje 
bijdragen.

✔ Je hebt een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting met 5 jaar ervaring of 
een bachelordiploma met 10 jaar ervaring. 

✔ Je werkt graag mee aan veranderingsprocessen en kan deze op een methodische manier 
bewerkstelligen. 

✔ Je hebt deskundigheid in bovengenoemde domeinen. 



✔ Je kan zelfstandig werken maar bent ook een echte teamplayer. 
✔ Je bent een vlotte schrijver, werkt nauwgezet en gedetailleerd. 
✔ Je werkt gestructureerd en resultaatsgericht. 
✔ Je bent flexibel en stressbestendig. 
✔ 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 pluspunt. 

Wat mag je verwachten? 

✔ Je komt terecht in een warme organisatie met een maatschappelijke meerwaarde. 
✔ Je ontvangt een contract van onbepaalde duur, minimum jobtime is 80%. Het uurrooster is 

af te stemmen met directie. 
✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van  PC 319.01 (L1), de brutowedde 

startwedde bedraagt €3039,98 per maand voor een 100% jobtime zonder baremieke 
anciënniteit.

✔ We stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding. 

✔ Je krijgt de mogelijkheid tot voortdurende vorming, bijscholing en opleiding. We vinden het 
belangrijk om elke medewerker de kans te bieden om een goede loopbaanplanning uit te 
werken.

✔ Je tewerkstellingsplaats is Hofkwartier 23 in Herentals maar je werkt eveneens op andere 
locaties (Turnhout, Geel, Mol).

✔ 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 5 september 2021. 
• Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
• Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in het CAW- huis 

in Herentals in de week van 13 september 2021. Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek 
volgt een thuisopdracht. 

Indien je in tussentijd vragen hebt over deze vacature, kan je contact opnemen met Algemeen 
Directeur Frans Heylen via frans.heylen@cawdekempen.be of 0477 43 63 23 of Wim Duerloo 
(Directielid) via wim.duerloo@cawdekempen.be of 0476 89 04 16. 

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De 
Kempen.

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