VACATURE
Psychosociaal begeleider Intra familiaal geweld ikv project:
“Samen tegen intra familiaal geweld in MIDWEST”
0.70VTE – Bepaalde duur tem 31/08/2024 - Regio Roeselare – Izegem - Tielt
Als psychosociaal begeleider intra familiaal geweld (IFG) maak je deel uit van het team
IFG/Slachtofferhulp binnen het CAW Centraal West – Vlaanderen.
Hierbij sta je enerzijds in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren,
kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, alle betrokkenen van een
verkeersongeval, nabestaanden van zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers.
Anderzijds sta je in voor de 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.
Jouw opdrachten
Psychosociaal Begeleider IFG Ambulant
Samen met het team sta je in voor het verwezenlijken van volgende opdrachten i.k.v. het project “Samen
tegen intra familiaal geweld in MIDWEST:
▪

Inhoudelijke uitwerken van een vormingspakket gericht naar maatschappelijk werkers bij de lokale
besturen van de regio. Deze wordt opgebouwd vanuit de CAW visie op Intra familiaal geweld en
stelt hen in de mogelijkheid om signalen IFG te detecteren, bespreekbaar te maken en gericht te
kunnen doorverwijzen.

▪

Het ontwikkelen van een intervisiemodel tussen de referentiepersonen IFG binnen lokale besturen
en de psychosociaal begeleiders CAW ikv IFG.

▪

Het ontwikkelen van tools en handvaten ikv het bespreekbaar stellen van IFG. Alsook het
hulpverleningslandschap mbt IFG duidelijk in kaart te brengen ifv continuïteit en gerichte
doorverwijzing.

▪

Het ontwikkelen van een sensibiliseringspakket IFG gericht naar de burger rechtstreeks.
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▪

Het opnemen van een rechtstreekse consultfunctie mbt IFG. Dit voor de maatschappelijk werkers
binnen de lokale besturen van de regio MIDWEST.

▪

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

▪

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

▪

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

Overkoepelend
▪

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

▪

Deelname aan team- en doelgroep-overstijgende taakactiviteiten en werkgroepen.

▪

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

▪

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

▪

Je neemt deel aan relevant intern en extern overleg.

Jouw profiel
▪

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

▪

Je bent netwerkgericht en gaat actief op zoek hoe bruggen tussen organisatie gelegd kunnen
worden

▪

Je beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden: geven van vorming, faciliteren van
intervisie, leiden van overleggen, opzetten van netwerkcommunicatie,…

▪

Je ontwikkelt en verstevigt het netwerk en relaties binnen en buiten onze organisatie en wendt
deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen in functie van de doelgroep

▪

Je hebt een bijzondere interesse om vanuit welzijn samen te werken met politie/justitie en
maatschappelijk werkers binnen lokale besturen

▪

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

▪

Je beschikt over rijbewijs B en een wagen
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Arbeidsvoorwaarden
▪

Je werkt binnen PC 319.01 (barema B1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen
extra verlof

▪

Je werkt afhankelijk van de noden vanuit de locatie Roeselare – Izegem - Tielt

▪

Arbeidsovereenkomst 0,70VTE bepaalde duur tem 31/08/2024 – te verspreiden over minimaal 4
dagen - avondwerk minimaal 1x per week tot 19u

Solliciteren
▪

Solliciteren kan t.e.m. zondag 9 oktober 2022

Stuur je brief en cv per mail aan:

vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be
▪

Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke opdracht
toegestuurd.

▪

Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke opdracht komen op gesprek in de week van
17 oktober, vermoedelijk op dinsdag 18 oktober 2022 in de namiddag in de Krekelstraat 56, Izegem.

▪

Extra

info

kan

verkregen

worden

bij

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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