CAW Centraal-West Vlaanderen
Krekelstraat 56, 8870 Izegem
www.caw.be

Vacature
Vacature Wooncoach Housing First (0,8 – 1 VTE) – Regio Midden-West-Vlaanderen- tot 31/12/2022- mogelijks
verlengbaar
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.
Wij zoeken een wooncoach die intensief en integraal aan de slag gaat met langdurige daklozen die kampen met problemen
inzake fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of verslavingen. Samen met de cliënt ga je op zoek naar een woning, ondersteun
je bij het behouden van een woning, het creëren van een thuisgevoel,…. Volgens de basisprincipes van Housing First.
Je begeleidt de cliënt individueel bij hem op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in tijdelijke huisvesting, zijn vaste woonst…
Je maakt deel uit van het team outreach in het CAW. Daarnaast maak je ook deel uit van het dedicated intersectoraal team.

Jouw opdrachten
Wooncoach (Outreach)
•

Je ondersteunt de cliënt in het zetten van de nodige stappen met het oog op de zoektocht naar een woonst.

•

Je gaat integraal en intensief aan de slag gaat met cliënten. Je werkt met de cliënt waar hij/ zij je nodig heeft (in de context,
aan huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in de inloop …) met als insteek zoeken naar een woning.

•

Bij de start van de woonst ligt de focus op betalen huur, woning onderhouden als goede huisvader en geen overlast. Dit zijn
de basisvoorwaarden om een woning te huren.

•

Je bent gedreven om praktische problemen die zich in het leven van de cliënt voordoen op te lossen, maar doet dit niet voor
de cliënt, maar met de cliënt. Daarbij is steeds het uitgangspunt: ‘behoud van woonst’

•

Je exploreert hoe de cliënt een ‘Thuis’ zelf invult, wat voor hem belangrijk is,…

•

Je ondersteunt in de uitbouw van het sociaal netwerk en indien gewenst het heropbouwen van het netwerk.

•

Je ondersteunt in het leggen van contacten met de buren en omgeving; je bemiddelt bij overlast.

•

Je volgt en leidt toe naar passende hulpverlening indien nodig en gewenst op medisch, psychisch- en juridisch vlak

•

Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je
cliënt.

•

Als collega binnen het CAW en team outreach neem je actief deel aan intervisie- en teambesprekingen.

•

Deelname aan organisatie brede opdrachten van het CAW (werkgroepen, chat, sova,…)

Jouw profiel
•

Je legt snel nieuwe professionele contacten binnen en buiten de organisatie om je begeleidingsdoelstellingen te bereiken.

•

Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: dak- en thuisloosheid, gezins- en
relationele problemen, IFG, echtscheiding, opvoedings- ondersteuning, kansarmoede,...

•

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

•

Je staat open voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag.

•

Je hebt een bachelor in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.

•

Je hebt kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving.

•

Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen.

•

Je uitvalsbasis is Izegem.

•

Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering.

•

Je werkt minstens 1 avond per week tot 19u

•

Solliciteren kan t.e.m. 13/01/2022 . De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge toelichting.
De gesprekken worden voorzien op maandagnamiddag 24/01/2022 in de Krekelstraat 56 te Izegem.

•

Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .

•

Extra info kan verkregen worden bij Lies Vandenbussche (lies.vandenbussche@cawcentraalwestvlaanderen.be - 0490 58 57
89)

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.

