
 
 
 

 
 
 
 
 

Caritas International België behoort tot een wereldwijd netwerk van 165 christelijke organisaties die in 200 
landen actief zijn in crisishulp, heropbouw en ontwikkeling. In eigen land begeleiden wij vluchtelingen doorheen 
hun integratieproces. 
 

Caritas International zoekt, voor onmiddellijke indiensttreding, een maatschappelijk assistent(e) voor de functie 
van integratiecoach, voor een voltijds of 4/5 contract, in het kader van het project “Transitie kwetsbare 
vluchtelingen” (Brusselse werking). Een diploma en ervaring in sociaal werk met een flinke dosis enthousiasme 
zijn essentieel. Een opleiding en/of ervaring in het veld van geestelijke gezondheid is ook gewenst.  
 

Het project “Transitie kwetsbare vluchtelingen” richt zich tot erkende vluchtelingen met een kwetsbaar profiel 
(handicap, medische problematiek, psychosociale kwetsbaarheid…) die de collectieve opvangstructuren moeten 
verlaten. Het heeft als doelstelling hun transitie naar zelfstandigheid te faciliteren. Het project loopt in drie 
steden: Brussel, Luik en Mechelen. 
 

De integratiecoach begeleidt deze families tijdens hun transitie in individuele woningen (transitie periode van 3 
tot 6 maanden) ter voorbereiding van het leven in zelfstandigheid. De integratiecoach ondersteunt hen met de 
eerste stappen tot integratie (inschrijving OCMW, gemeente, school, mutualiteit, bank…) en in de zoektocht naar 
een privéwoning. De begeleiding gebeurt op maat, met een focus op de versterking van competenties en de 
opbouw van een netwerk rond de persoon. De doelstelling is om de erkende vluchtelingen zo snel mogelijk 
autonoom te maken zodat ze in België kunnen leven zonder specifieke ondersteuning.  
 

De integratiecoach werkt in duo met een interculturele bemiddelaar (ervaringsdeskundige). Hij omkadert ook een 
pool vrijwilligers die bijdragen aan het integratietraject van de vluchtelingen in het kader van het project 
“Tandem”. De coach werkt eveneens samen met collega’s van de projecten in Luik en Mechelen, alsook met een 
arts en met medewerkers woningbeheer en administratie. 
 

WAT GA JE DOEN? 
 

In lijn met de waarden en de missie van Caritas International en doelstelling van het project “Transitie kwetsbare 
vluchtelingen”, engageert de integratiecoach zich tot:  
Individuele begeleiding naar zelfstandigheid 

• Informatie over statuut, rechten en plichten, integratiestappen, enz. 

• ‘Expectation management’ en opbouw van een realistisch levensproject. 

• Administratieve en financiële opvolging: aanvraag identiteitskaart, erkenning persoon met een handicap, 
opening bankrekening, inschrijving bij mutualiteit, enz. 

• Inschrijving van kinderen in school en voor vrijetijdsactiviteiten. 

• Toeleiding van volwassenen naar taallessen en inburgering. 

• Versterking van competenties met het oog op zelfstandigheid (woningbeheer, budgetbeheer, 
administratie…). 

• Terreinbegeleiding wanneer nodig om toegang tot diensten te faciliteren (gemeente, mutualiteit, 
school…). 

• Omkadering van vrijwilligers (tandem-project) voor lokale ondersteuning en verankering: identificatie, 
matching, opvolging, evaluatie.  

• Toeleiding naar gespecialiseerde diensten in verband met specifieke noden en kwetsbaarheid (medische, 
psychologische diensten…). Indien nodig, opbouw en coördinatie van een netwerk van hulpverlening rond 
de persoon.  

• In geval van een institutioneel hiaat, zoeken naar een oplossing op maat om de basisnoden te verzekeren 
en zelfstandig leven mogelijk maken, met specifieke aandacht voor geïsoleerde, kwetsbare personen 
zonder mantelzorg. 

• Begeleiding bij de procedure gezinshereniging. 
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• Ondersteuning in zoektocht naar definitieve woning voor na de transitie-periode: sensibilisatie en beheer 
van verwachtingen, facilitering van contact met eigenaar, bezoek van woningen, oplossing helpen zoeken 
voor huurwaarborg... 

• Post-opvang: hulp bij installatie in de definitieve woning, voor het openen van sociale rechten en de 
overdracht naar de voornaamste lokale diensten. Indien nodig en in geval van verandering van stad, de 
nodige nieuwe schakels activeren met het oog op zelfredzaamheid. 

• Aanmelding bij OCMW faciliteren om sociale rechten te openen. 

• Meewerken aan de ontwikkeling van projecten bedoeld om zelfstandigheid te bevorderen.  
 

Beheer van materiële hulpverlening: opvang, financiële hulp, medische hulp…  
In samenwerking met woningbeheerders en administratieve medewerkers 

• Opvang: voorbereiding en organisatie van installatie in Caritas transitwoningen (huurcontract, 
plaatsbeschrijving, inventaris, enz.); sensibilisatie woningbeheer, opvolging energiegebruik, signalisatie 
technische problemen; voorbereiding op en organisatie van vertrek uit woning (plaatsbeschrijving, 
afrekening, enz.). 

• Financiële hulpverlening: financiële opvolging van families (leefloon, medische kosten, transportkosten, 
enz.), opmaak terugbetalingsplan in geval van schuld, enz. 

• Medische hulpverlening: toeleiding naar gezondheidsdiensten waarmee Caritas een partnerschap heeft, 
aanvraag van requisitoir, uitzonderlijk ten laste name aanvraag op basis van bewijstukken, enz.  

• Algemene administratie: individueel dossierbeheer per begunstigde, indienen van uitstelaanvraag bij 
Fedasil voor verlenging van recht op opvang (met bewijsstukken indien nodig), enz. 

 

PROFIEL  
• Diploma sociaal werk, en werkervaring in sociaal gebied. Werkervaring met migranten is een voordeel. 

• Hogere opleiding of ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, met psychiatrische problematieken, in de 
gehandicaptenzorg enz.  

• Goede kennis van Frans (tweetalig team) en Engels. 

• Sterke motivatie, doorzettingsvermogen, en stressbestendigheid. 

• Flexibiliteit en reactiviteit. Empathie. 

• Bereid uitdagingen aan te gaan en oplossing te zoeken (op maat) voor problemen waarvoor er geen 
institutioneel antwoord bestaat. 

• Creativiteit en aanpassingsvermogen (project en context evolueert). 

• Bereid tot regelmatige verplaatsingen in en soms buiten Brussel (terreinwerk). 

• Bereid tot occasioneel avondwerk (woningbezoeken, activiteiten met vrijwilligers). 

• Vlotte verbale en schriftelijke communicatie.  

• Goede kennis van sociale rechten en sociale kaart in België.  

• Bereid om in een duo te werken en om de culturele bemiddelaar te omkaderen, gemotiveerd voor 
teamwerk. 

• Competent om vrijwilligers te omkaderen (aanwerving, vorming, opvolging). 

• Rijbewijs.  
 

WAT BIEDEN WE AAN? 
• Een zinvolle en stimulerende job, in een dynamische organisatie en een gemotiveerd team. 
• Contract van onbepaalde duur. Voltijds of 4/5. 
• U kunt rekenen op een markt conform salaris en voordelen. Een vast maandsalaris, aangevuld met 

extralegale voordelen zoals een eindejaarspremie, maaltijdcheques, groepsverzekering en een 
tegemoetkoming woon-werkverkeer.  

• Hoofdwerkplaats: Brussel (huisbezoeken en begeleidingen op terrein), met occasionele verplaatsingen en 
begeleidingen elders in België. 

• Indiensttreding graag op 3 februari 2020. 
 

CONTACT 
Stuur uw CV en motivatiebrief voor 15 januari 2020 naar cv@caritasint.be met vermelding “coach Brussel” in het 
onderwerp. De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef (16 januari 2020) 
en een sollicitatiegesprek (week van 20 januari 2020).  
 
De succesvolle kandidaten zullen worden verzocht om 2 referenties en een certificaat van goed gedrag en zeden model 596-2 

te verstrekken. De kandidaten die niet binnen de maand van de verschijning worden gecontacteerd, zijn helaas niet 

weerhouden voor deze vacature.    

http://www.caritasinternational.be/
mailto:cv@caritasint.be

