
 
 

 
 
 
 
 
 

Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk bestaande uit zo’n 167 christelijke 
solidariteitsorganisaties, die samen actief zijn in meer dan 200 landen en regio’s. In het buitenland 
helpen we slachtoffers van rampen en conflicten, honger en armoede. In België bieden we een 
individueel en menselijk antwoord op ieders migratieparcours. We richten ons in de eerste plaats 
naar de meest kwetsbaren, zonder enige vorm van discriminatie. 

Sinds 2015 beheren Caritas International en Caritas Vlaanderen een opvangcentrum voor asielzoekers in 
Scherpenheuvel. Het opvangcentrum biedt 144 asielzoekers van verschillende nationaliteiten een tijdelijke 
thuis waar zij recht hebben op materiële hulp, medische en sociaaljuridische begeleiding en toegang 
krijgen tot activiteiten en opleidingen. Op dit moment, zijn wij dringend op zoek naar een 

“Sociaal-Juridisch begeleider” 

HOOFDTAKEN 
• Verstrekken van informatie en advies, in samenwerking met een andere collega, over de asielprocedure en 

andere verblijfsprocedures op een duidelijke en neutrale manier; 
• Verzorgen van de intake van nieuwe cliënten en opvolgen van de asiel- en andere verblijfsprocedures en het 

recht op opvang van de toegewezen cliënten; 
• Onderhouden van contacten en uitbouwen van een netwerk met advocaten en andere instanties of organisaties; 
• Voorbereiden en opvolging van afspraken bij DVZ, CGVS, RVV,… (vluchtverhaalanalyse, overmaken van 

opmerkingen gehoorverslag, …); 
• Administratieve ondersteuning en opvolging van het AI, omzetting rijbewijs, procedures rond het openen van 

sociale rechten, personen- en familierecht,… : 
• Samen met de cliënten nadenken over toekomstoriëntering en ervoor zorgen dat er stappen ondernomen 

worden; 
• Behandelen van bewonersdossiers op een correcte administratieve wijze: individuele dossiers opstellen, up to 

date houden en het beroepsgeheim en privéleven van de begunstigde hierin respecteren; 
• Up to date houden van verschillende databases en werkinstrumenten; 
• Opvolgen van transfers en vertrek naar andere opvangplaatsen; 
• Cliënten begeleiden naar zelfstandigheid; 
• Actief deelnemen aan het multidisciplinair overleg, intern en extern; 
• Zorgen voor een juiste naleving van het huishoudelijk reglement door proactief te reageren en te signaleren 

volgens de voorgeschreven procedures; 
• Back-up van andere collega’s (voornamelijk polyvalent personeel) om de continuïteit van de werking van het 

opvangcentrum te helpen verzekeren; 
• Actief deelnemen aan de dagelijkse briefing en reflectiemomenten over het opvangproject. 

 
PROFIEL 
• Bachelor of Masterdiploma bij voorkeur in een mensgerichte opleiding; 
• Enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie is een plus; 
• Teamgericht met positieve en constructieve houding; 
• Zeer goede kennis van het Nederlands en kennis van andere talen is een plus; 
• Kwaliteitsgericht werk leveren en bereid zijn om volgens afgesproken procedures te werken; 
• Sterk organisatorisch en stressbestendig; 
• De principes van Caritas delen en bewust kiezen voor een multiculturele werkomgeving; 
• Beschikken over een rijbewijs B. 

 

INTERESSE?  
Stuur dan je kandidatuur (CV + motivatiebrief) met als mededeling “Sociaal-Juridisch begeleider“ tegen 28 
juni 2020 naar cv@caritas.be (*)  
CARITAS biedt een gevarieerde functie, rijk aan menselijke uitdagingen in een warm en dynamisch team. U 
kunt rekenen op een marktconform salaris en voordelen. 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. 

 

 

SOCIAAL-JURIDISCH  BEGELEIDER 
CONTRACT ONBEPAALDE DUUR - VOLTIJDS  

mailto:cv@
https://www.facebook.com/caritasintbe
https://www.youtube.com/user/caritasintbe
https://twitter.com/caritasintbe
https://www.linkedin.com/company/caritasintbe

