
Maak het 
verschil en
word buddy

versterkt welzijn



culturen, opvattingen, religies …   
• Je geeft je eigen grenzen aan en 

respecteert die van anderen.
• Je bent sociaal, geduldig, 

consequent en empathisch, maar 
ook treffend en coachend in het 
verwoorden van situaties.

• Je kan zelfstandig werken.

Over CAW Oost-Vlaanderen

Als Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
helpen wij mensen met welzijnsvragen. Wij 
begeleiden en ondersteunen onder andere 
mensen met woonproblemen.

Als buddy ondersteun je onze cliënten extra. 
Je werkt in een professioneel kader en een 
coach ondersteunt jou. Je deelt jouw ervaringen 
met andere buddy’s. Als vrijwillige buddy ben je 
verzekerd en krijg je een onkostenvergoeding. 
Vorming, opleiding en intervisie zorgen ervoor 
dat je optimaal kan inspelen op de noden van 
jouw cliënt.

www.caw.be · 0800 13 500
facebook.com/cawoostvlaanderen

Ben jij de buddy die we zoeken
in de buurt van Ronse, Oudenaarde en Zottegem?
Als buddy bij CAW Oost-Vlaanderen maak 
je mensen in een kwetsbare situatie 
(o.m. thuislozen, ex-gedetineerden, 
erkende vluchtelingen) wegwijs, ook 
op het vlak van wonen. Onze cliënten 
kiezen vrijwillig voor begeleiding en 
ondersteuning bij hun woonsituatie. Ze 
krijgen ook hulp bij hun administratie, 
financiën, (her)opbouw van hun netwerk, 
justitiële vraagstukken ...

Wat doe je concreet als 
buddy?
• Je voert coachende gesprekken 

in een gelijkwaardige en 
vriendschappelijke sfeer.

• Je ondersteunt een cliënt bij 
praktische of administratieve 
zaken.

• Je maakt de cliënt wegwijs in zijn/

haar gemeente of stad.
• Je steunt hem/haar bij de uitbouw 

van sociale contacten,
• Je helpt bij de uitbouw van een 

kwaliteitsvol leven.

Wie kan buddy worden?
• Je bent minstens 18 jaar oud.
• Je bent mobiel en flexibel. Je kan je 

gemakkelijk verplaatsten.
• Je werkt vlot met een computer, 

zodat je info kan bijhouden en  kan 
communiceren met de betrokken 
hulpverleners.

• Je spreekt vlot Nederlands en 
Frans.

• Je kan wekelijks tijd vrijmaken  
gedurende minimaal 6 maanden.

• Je staat open voor en je gaat 
respectvol om met verschillende 
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Vragen of interesse?
Neem contact op met onze medewerkster Marleen Bolangier

vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be · 0471 46 67 25


