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Coördinator  team Justitieel Welzijnswerk - VT
(M/V/X)

Zoek je een job waarin je echt het verschil kan maken ? Ben jij een welzijnswerker met haar op de

tanden? Deel jij de visie dat ook gevangenen en hun context professionele hulp en ondersteuning

verdienen? Heb je ervaring met het coachen van een team? Lees dan snel verder !

Wat is je opdracht als coördinator?

Het team Jww biedt hulpverlening aan beklaagden en veroordeelden die verblijven in de
gevangenissen van Brugge en Ruiselede en aan hun familie en naasten. Daarnaast staat de
dienst samen met verschillende partners ook in voor de organisatie van het hulp- en
dienstverleningsaanbod in de gevangenissen.

De focus ligt op het versterken van de eigen krachten en de mogelijkheden van de cliënt
en het cliëntsysteem.  De hulpverlening die we bieden wordt steeds gevraagd of aanvaard door
de betrokkenen.

● Je draagt de verantwoordelijkheid om samen met de teamleden  de operationele,
beleidsmatige en personele doelstellingen te realiseren.

● Je leidt en coacht de medewerkers van het team (16 collega’s).
● Je participeert aan samensturing binnen het CAW
● Je faciliteert zelforganisatie binnen het team,  vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.
● Je  bent  de  brugfiguur en verzekert de goede communicatie  tussen en met

medewerkers, directie, beleid en gevangenis.
● Je implementeert veranderingen om een  sterk ontwikkeld  functionerend team te

realiseren.
● Je bouwt mee aan een positief imago van JWW, zowel intern als extern.

Wat is jouw profiel?

● Je gelooft met hart en ziel in de visie en werking van het caw.

● Je hebt een professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting.

● Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om.



● Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen samen met collega’s.

● Moeilijke vragen en verhalen schrikken je niet af.

● Je weet van aanpakken en met jouw creatieve vaardigheden ga je aan de slag om
medewerkers te ondersteunen en speel je vlot in op nieuwe situaties.

● Je kan mensen overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin
verschillen te verbinden.

● Je hebt een langdurige opleiding leidinggeven gevolgd of bent bereid  die te volgen en
hebt 5 jaar relevante ervaring in de welzijnssector

● en daarnaast heb je een goed gevoel voor humor en beschik je over een grote dosis
gezond ‘boerenverstand’

Jouw team kijkt uit naar

Een ervaren coach, die talenten (h)erkent en inzet.  Iemand die feeling heeft met het werkveld
en de doelgroep.  Inhoudelijk sterk is en vanuit een duidelijke visie mensen inspireert en
enthousiasmeert.  Een teamverantwoordelijke die hen autonomie en vertrouwen geeft maar
ook knopen doorhakt.

Wat bieden we jou?

● Een boeiende en uitdagende job waarin jij het verschil kan maken!

● Een voltijds contract onbepaalde duur.

● Verloning volgens PC 319.01, barema B1a, relevante beroepservaring wordt
meegenomen.

● Je krijgt een grote autonomie maar ook de tijd en nodige ondersteuning om te
groeien in je job.

● Ruime opleidingsmogelijkheden doorheen jouw gehele loopbaan

● Extralegale voordelen:  integrale terugbetaling van woon-werkverkeer en voor
dienstverplaatsingen kilometervergoeding auto/fiets

● Mogelijkheid tot thuiswerk (structureel 20% werktijd)

● Plaats van tewerkstelling is Brugge

● Af en toe maken we tijd voor iets ontspannends, een feestje of iets  leuks met het team
of met alle collega’s



Wil je meer info?

● Indiensttreding is onmiddellijk voorzien

● Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de teamverantwoordelijke
bart.debleser@cawnoordwestvlaanderen.be

● Je kan de functie-omschrijving bij hem opvragen.

Ben je onze nieuwe CAW-collega die het verschil wilt maken?

Laat ons  weten waarom jij de geknipte persoon bent door je motivatiebrief en CV te mailen
naar sollicitatie@cawnoordwestvlaanderen.be, met vermelding ‘coördinator justitieel
welzijnswerk’.

Elke sollicitatie wordt met zorg gescreend. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd
voor de tweede selectieronde die bestaat uit een sollicitatiegesprek en schriftelijke proef.

Bij CAW Noord-West-Vlaanderen vzw werken 250  gedreven en gemotiveerde  vaste
werknemers en 150 vrijwilligers.
Het CAW Noord-West-Vlaanderen is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum
Algemeen Welzijnswerk en is actief in vier regio’s: Middenkust, Houtland, Oostkust en Brugge.

Wij willen graag dat onze medewerkersgroep een afspiegeling is van de maatschappij. Wij
werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine
of seksuele oriëntatie.

Je kunt uitgebreid met ons kennismaken op
www.caw.be/locaties/caw-noord-west-vlaanderen-vzw.
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