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Vacature  

Vacature Psychosociaal begeleider Woonbegeleiding met verblijf (voltijds 38u  - onbepaalde duur)  
 

Wij zoeken een psychosociaal begeleider die integraal aan de slag gaat met hulpvragers met een thuisloosheidsproblematiek. Dit in 

een studio-opvang, een collectieve groepsopvang en via een ambulante woonbegeleiding als na traject van een residentiële 

begeleiding. Je begeleidt cliënten individueel. Je maakt werk van een begeleidingsplan voor je cliënten die zowel hulpverlenende als 

praktische, huishoudelijke aspecten bevat met het oog op een toekomstige zelfstandige woonsituatie. Daarnaast sta je in en draag 

je samen met de collega’s groepswerkers de verantwoordelijkheid om het dagelijkse leven in de groepsopvang in goede banen te 

leiden. 

Jouw opdrachten 

Psychosociaal begeleider Woonbegeleiding met verblijf  
 

Je verleent opvang aan hulpvragers die in een materiële, sociale en/of psychosociale noodsituatie verkeren.  

 

Je doet aan vraagverheldering, verkent basisrechten en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt. 

Je denkt met je cliënt na over de toekomst, maakt een begeleidingsplan op en volgt samen met je cliënt de onderling gemaakte 

afspraken op. 

Je zorgt voor systematische en periodieke evaluatie en bijsturing van de begeleiding in samenspraak met je cliënt. 

Je biedt sociaal- administratief- juridische hulp aan op de eerste lijn. 

Je werkt samen met ambulante en residentiële partners op verschillende levensdomeinen. 

Je adviseert je cliënt over de sociale hulpmogelijkheden en/of verwijst naar bevoegde organisaties (een arts, een 

integratievereniging, hulpnetwerken,...). 

Je zorgt voor emotionele ondersteuning en een warme aanmelding bij geschikte hulp. 

Je zoekt samen met je cliënt naar een geschikte en duurzame woonsituatie.  

Je werkt verbindend en contextueel. 

 

Je draagt samen met je collega’s groepswerkers de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de groepsopvang. 

Je bent aanwezig tussen de cliënten in functie van actief luisteren en aanspreekbaar zijn voor de individuele noden van de cliënt 

(presentie). 

Je stimuleert en ziet toe op het naleven van de interne afspraken in een residentiële setting. 

Je kan gemakkelijk schakelen tussen het stellen van grenzen, het bieden van een luisterend oor, het hanteren van conflicten en het 

creëren van de juiste positieve sfeer. 

 

Je signaleert knelpunten in het hulpverleningsaanbod.  
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Jouw profiel  

• Je wilt je inzetten voor kwetsbare doeglroepen in de samenleving, in het bijzonder voor mannen, vrouwen en kinderen 

met een thuisloosheidsproblematiek. 

• 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: financiële hulpverlening, 

thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding, opvoedingsondersteuning, 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 diploma in een sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.   

• Je hebt kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving. 

• Je staat in voor GSM permanenties na de kantooruren via een beurtrolsysteem. 

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

• Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof.  

• Je werkt vanuit de locaties van de opvangcentra, gelegen in Ieper. 

• Je werkt minimum 1 avond per week tot 18u. 

• Solliciteren kan t.e.m. 08 januari 2023. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge 

toelichting. De sollicitatiegesprekken worden voorzien door te gaan op vrijdag- 20 januari of maandagnamiddag 23 

januari. 

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

• Extra info kan verkregen worden bij Steven Vantorre (steven.vantorre@cawcentraalwestvlaanderen.be -0491 61 02 58) 

 

 

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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