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

Medewerker voor budget- en schuldhulpverlening
CAW De Kempen is op zoek naar een jurist, sociaal werker of sociaal verpleegkundige voor

budget- en schuldhulpverlening (80%) 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. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. 

Taken 

✔ Je begeleidt individuele cliënten/gezinnen met een complexe schuldenproblematiek. 
✔ Je biedt consult aan collega”s binnen CAW De Kempen bij het opnemen van de diverse

schuldvragen. 
✔ Je geeft vorming aan hulpverleners rond schuldhulpverlening. 
✔ Je gaat beleidsmatig aan de slag met signalen van cliënten/gezinnen rondom deze 

problematiek. 
✔ Je neemt en onderhoudt op een gepaste manier contact met de cliënt en zijn 

professionele en persoonlijke context. 
✔ Je geeft de cliënt uitleg over de organisatie, de werking, de klachtenprocedure en de 

deontologische code.
✔ Je beweegt in de leefwereld van de cliënt en werkt cultuursensitief.
✔ Je behandelt elke cliënt gelijkwaardig, ongeacht zijn/haar leeftijd, gender, seksuele 

geaardheid, afkomst, nationaliteit, beperking of chronische ziekte.
✔ Je verwijst en/of leidt cliënten gericht naar andere interne of externe diensten en werkt 

constructief met hen samen rond het verloop van het hulpverleningstraject.
✔ Je verwerkt de geboden hulpverlening systematisch in het elektronisch dossier. 

Wie ben je?

✔ Je hebt de richting rechten, maatschappelijk werk of sociaal verpleegkunde succesvol 
afgerond. 

✔ Je hebt kennis van sociale wetgeving. 
✔ Je hebt een aantal jaren ervaring in budgetbeheer, budgetbegeleiding en/of 

schuldbemiddeling. 
✔ Je bent gepassioneerd door het thema schulden en bijhorende wetgeving. 
✔ Je kan in teamverband de opdracht van schuldhulpverlening uitbouwen. 
✔ Je bent stressbestendig. 
✔ Je kan gepast omgaan met cliëntinformatie vanuit het deontologisch kader dat CAW De

Kempen hanteert. 



✔ Je hebt een passie om met cliënten en hulpverleners aan de slag te gaan rond 
schulden. 

✔ Je hebt oog voor structureel en preventief werk. 
✔ Je kan vlot communiceren. 
✔ Je bent zorgzaam, accuraat en deskundig in de omgang met cliënten. 
✔ Je hebt bemiddelende capaciteiten. 
✔ Je bent bereid om de opleiding schuldbemiddeling te volgen. 
✔ 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 groot pluspunt. Benoem deze zeker in je motivatie.  

Wat mag je verwachten?

✔ Wij bieden een contract van onbepaalde duur, 80% jobtime. 
✔ Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01. 
✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en 

dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding. 
✔ Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout.
✔ Startdatum is in overleg te bepalen. 

Ben je geïnteresseerd? 
Heb je interesse in deze vacature? Vul dan het invulformulier op deze website in.

✔ We proberen je zo snel als mogelijk na het ontvangen van je kandidatuur te contacteren. 

✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Indien de 
schriftelijke proef positief was, volgt een sollicitatiegesprek. 

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

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke Vicky 
Mertens via vicky.mertens@cawdekempen.be of 0473 18 05 40 of directeur Jos Bortels via 
jos.bortels@cawdekempen.be of 0478 32 95 73. 

Met vragen over de procedure kan je terecht bij personeelswerker Lies Lavrysen via 
lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44. 

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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