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Vacature  
Vacature groepswerker (onbepaalde duur- 0,5 VTE)  

 
CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze 

ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon.  We hebben 

hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.  

 

Als groepswerker ben je de centrale contactpersoon in de inloopwerking.   

De inloop is een laagdrempelige ontmoetingsplaats met het oog op het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Hierbij staat presentie centraal. 
Het is een plek waar mensen makkelijk binnenlopen en waar ze op informele wijze anderen ontmoeten, warmte en gezelligheid vinden en de 
zorgen even opzij kunnen zetten. De focus ligt op het doorbreken van sociaal isolement, het versterken van netwerken, het leren over hun 
sociale rechten, maar ook over sociale vaardigheden en het opkomen voor zichzelf. 
 
Er is ook een aanbod van materiële dienstverlening (kledijdienst) die fungeert als opstap om kwetsbare doelgroepen te bereiken.  
Doelgroepparticipatie is essentieel voor de werking en krijgt o.a. vorm d.m.v. doelgroep vrijwilligers.  
 

Als groepswerker maak je deel uit van het Outreach Team van CAW Centraal-West-Vlaanderen. Je werkt halftijds als groepswerker in het 
inloopcentrum van Izegem.  
 

Jouw opdrachten 

Groepswerker (Outreach) 
• Je bent present in de inloopwerking. Je verzorgt de opstart en afsluit van de werking. 

 

• Je organiseert samen met vrijwilligers het activiteiten-aanbod in de inloop voor kwetsbare doelgroepen. Je neemt hierin een 
trekkende rol. 
 

• Je coacht een groep vrijwilligers. Dit doe je aan de hand van individuele gesprekken, maar ook via vrijwilligersvergaderingen om de 
werking/activiteiten in goede banen te leiden.   

 

• Je kan op basis van signalen en wensen van bezoekers, activiteiten organiseren en mensen medeverantwoordelijk maken voor de 
uitvoering ervan.   

 

• Je voert praktisch zaken uit die eigen zijn aan een inloopwerking (kassabeheer, regelen boodschappen, ...) 
 

• Vanuit de praktijk zet je in op samenwerking in de buurt. 
 

 

Jouw profiel  

• Je hebt kennis van dynamieken in een groep. 

• Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk. 

• Je bent praktisch ingesteld en je bent creatief in bedenken van oplossingen.  

• Je hebt een goed organisatievermogen, doorzettingsvermogen, geduld en bemiddelend. 

• Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties. 

• Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een pluspunt  (orthopedagogie, opvoeder,… )  

• De tewerkstellingsplaats is Izegem.  

• Je werkt binnen PC 319.01 barema: B2a, aangevuld met een hospitalisatieverzekering.  

• Je werkt op dinsdagvoormiddag en telkens op woensdag en vrijdag tot 18u.   

• Solliciteren kan t.e.m.  13/12/2021. De selectie procedure bestaat uit een beperkte schriftelijke proef en een mondelinge 
toelichting. De gesprekken worden voorzien op woensdagnamiddag 22/12/2021- in de Krekelstraat 56 te Izegem. 

• Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be . De selectieprocedure bestaat uit een gesprek en een 
schriftelijke opdracht.   
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• Extra info kan verkregen worden bij Lies Vandenbussche (lies.vandenbussche@cawcentraalwestvlaanderen.be - 0490 58 57 89) 
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