VACATURE
Psychosociaal Begeleider Intra familiaal geweld (ambulant en residentieel) - Bepaalde duur tem eind
november - 0.75 VTE - Volledig werkingsgebied van het CAW Centraal West-Vlaanderen
Als psychosociaal begeleider IFG sta je enerzijds in voor mobiele en ambulante begeleiding van
koppels die vrijwillig (rechtstreeks of via politionele verwijzing) de vraag stellen naar hulp om het
geweld in hun relatie te stoppen. Dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van het CAW.
Alsook voor slachtoffers van IFG die een einde hebben gemaakt aan hun relatie.
Daarnaast sta je voor ondersteuning in het team voor IFG Residentieel, waar vrouwen (al dan niet
met kinderen) tijdelijke verblijven n.a.v. een onveilige situatie IFG of Eer gerelateerd geweld. Je biedt
ondersteuning waar nodig binnen de werking.
Je staat mee in voor de inhoudelijke binding tussen de ambulante en residentiele werking IFG.
Naast de begeleiding van hulpvragers organiseer je samen met collega’s preventieve- en
sensibiliseringsacties rond het thema IFG.
Jouw opdrachten
Psychosociaal Begeleider IFG
▪

Begeleiden van koppels waar binnen de relatie geweld (psychisch, economisch, fysiek, sociaal,
seksueel) voorkomt .

▪

Begeleiden van mensen die slachtoffer geworden zijn van IFG en niet meer langer in een relatie
zitten.

▪

Begeleiden van vrouwen en kinderen die tijdelijk op een anoniem adres verblijven i.k.v. IFG of eer
gerelateerd geweld.

▪

Begeleiding op dienst en wanneer aangewezen in de thuissituatie.

▪

Uitwerken van een hulpverleningsvoorstel en begeleidingsplan.

▪

Systematische begeleiding door middelen van individuele-, koppel- en gezinsgesprekken en inzet
van diverse methodieken binnen de grenzen van het eerstelijnsaanbod.

▪

Het actief uitbouwen en onderhouden van een netwerk met andere diensten (o.a. politie) in
functie van de hulpvragers.

▪

Het opnemen van administratie in functie van de cliënt en de organisatie.

▪

Deelname aan team- en doelgroep overstijgende taakactiviteiten en werkgroepen.

▪

Actieve inzet op preventie en sensibilisering rond het thema IFG.

▪

Stimuleren en verruimen van het netwerk rond het thema IFG.

▪

Op een positieve wijze de visie en missie van CAW mee uitdragen.
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▪

Actief bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en de goede onderlinge relaties binnen het team
EN de cluster om de doelstellingen mee te realiseren.

▪

Je ziet mogelijkheden en benut kansen om inhoudelijke input rond IFG te versterken binnen de
cluster.

Jouw profiel
▪

Je beschikt minimum over een bachelor in een sociale/ menswetenschappelijke richting of
gelijkwaardig door ervaring;

▪

Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag en in het bijzonder voor
kwetsbare groepen;

▪

Je hebt kennis van de sociale kaart;

▪

Je hebt kennis van de deontologische code;

▪

Je hebt kennis van koppelbegeleiding en dynamieken in relaties;

▪

Je hebt kennis over omgaan met crisis, agressie en grensoverschrijdend gedrag;

▪

Je bent alert voor zeer diverse onderliggende problematieken en kan hierover info opzoeken of
informatie inwinnen om hiermee om te gaan tijdens cliëntcontact;

▪

Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen

▪

Je beschikt over een basis kennis Frans en Engels

Arbeidsvoorwaarden
▪

Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen
extra verlof.

▪

Arbeidsovereenkomst bepaalde duur 28,5 u te spreiden over 4 dagen. Aanwezigheid op
dinsdagnamiddag en woensdagvoormiddag is een vereiste voor het teamoverleg.

▪

1 avondmoment (tot 19u) te presteren per week

▪

Je neemt permanentiebeurtrolsysteem buiten de kantooruren voor IFG residentieel

Solliciteren
▪

Solliciteren kan t.e.m. 24 mei 2021.

▪

Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be. De selectieprocedure
bestaat uit een gesprek, een schriftelijke opdracht. De selectieprocedure bestaat uit een eerste
selectie uit de kandidaten op basis van cv en brief.
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▪

Weerhouden kandidaten ontvangen per mail een schriftelijke opdracht op 25 mei 2021.
De gemaakte schriftelijke opdracht moet terugbezorgd worden aan ons uiterlijk op 27 mei 2021
voor 12 u.

▪

Indien je weerhouden bent op basis van de schriftelijke proef word je uitgenodigd voor een
selectiegesprek. Omwille van de coronacrisis ligt de wijze waarop het sollicitatiegesprek zal
doorgaan nog niet vast, dit kan face to face zijn maar kan ook via Zoom meeting georganiseerd
worden. Dit gaat door op 31 mei 2021 in de namiddag

▪

Extra info kan verkregen worden bij Clusterverantwoordelijke Nathalie Devroe via
nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0491/61.02.51.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en
talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige
competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.
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