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Wil jij als vrijwilliger mee volwassenen begeleiden op hun welzijnspad? 

Binnen de psychosociale begeleiding die CAW Oost-Brabant aanbiedt, kunnen jongeren en volwassenen 
terecht voor hulp bij zeer uiteenlopende welzijnsvragen. Bij persoonlijke problemen, bij relationele 
problemen tussen partners of tussen ouder en kind, bij maatschappelijke vragen, …  

De begeleidingen gebeuren op maat van de cliënt en verlopen via gezamenlijk vooraf bepaalde 
doelstellingen. Het team van professionele hulpverleners wordt ondersteund door een groep vrijwilligers 
die afgebakende begeleidingen onder supervisie mee opnemen. 

We zoeken vrijwilligers voor de begeleiding van volwassenen in regio Leuven, Keerbergen, Tremelo en 
Haacht.  

Wij zijn een onafhankelijke welzijnsorganisatie voor Algemeen Welzijnswerk, actief in de regio Leuven, 
Diest, Tienen en Aarschot. Het CAW wil in de eerste plaats een gastvrij aanspreekpunt zijn waar alle 
inwoners van de regio terecht kunnen met hun vragen en problemen: mensen op zoek naar informatie, 
advies, steun, begeleiding, tijdelijke huisvesting,… Wij helpen bij het ontrafelen van het probleem en gaan 
samen op zoek naar een gepaste oplossing. 

 Kansen om een weg te gaan met mensen die hulp wensen. 

 Ontmoeting met andere vrijwilligers en professionele hulpverleners. 

 Inwerking, opvolging en ondersteuning door de vrijwilligersondersteuners en het team. 

 Een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens je 
vrijwilligerswerk. 

 Een onkostenvergoeding voor verplaatsing van en naar het vrijwilligerswerk (met de wagen, fiets of 
openbaar vervoer). 

 De elektronische nieuwsbrief van CAW Oost-Brabant om op de hoogte te blijven van onze organisatie 

 Je beschikt over de nodige opleiding en/of ervaring en biedt psychosociale begeleiding aan binnen 
een eerstelijnscontext. Je hebt hierbij specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren uit de 
maatschappij. 

 Je kan je vinden in de missie van CAW Oost-Brabant 

 Je engageert je minimum 2 jaar en neemt minimaal 2 begeleidingen op je. 

 Je neemt deel aan de maandelijkse intervisies in Leuven. 

 Je werkt met een elektronisch dossier. 

 Je werkt in het CAW-huis in de Redingenstraat. In Coronatijden ben je bereid om van op afstand 
(telefonisch of online) contact te houden met je cliënten. 

 Je bent discreet en respecteert het beroepsgeheim omtrent cliëntinformatie. 
 

https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/begeleiding/
https://www.caw.be/
https://intranet.cawoostbrabant.be/sites/teams/Vrijwilligerswerking/Shared%20Documents/vacatures%20vrijwilligers/%09https:/www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/over-caw-oost-brabant/
https://intranet.cawoostbrabant.be/sites/teams/Vrijwilligerswerking/Shared%20Documents/vacatures%20vrijwilligers/%09https:/www.caw.be/over-het-caw/wie-zijn-we/over-caw-oost-brabant/
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Neem dan gerust contact op met de vrijwlligersondersteuners Claire Puissant of Claudia Stiens:  

- claire.puissant@cawoostbrabant.be, 016/210.115  

- claudia.stiens@cawoostbrabant.be, 016/210.129 
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