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Deskundige

Functietitel
Projectmedewerker zorgzame buurten

Doelstelling van de functie
Als projectmedewerker sta je in voor het creëren van een zorgzame buurt in Harelbeke, wijk
Zandberg. Je bouwt netwerken uit en verbindt buurtbewoners, organisaties en professionele hulpen dienstverleners in de buurt. Jet doet dit op een laagdrempelige, toegankelijke manier als
aanspreekpunt in en voor de buurt.
Op basis van een analyse breng je de buurt in kaart. Je zet acties en initiatieven op in dialoog met de
buurt en lokale partners. Dit doe je op 2 sporen: opzetten van een mobiele, outreachende
dienstverlening en creëren van informele zorg via kleinschalige acties en ontmoeting.
Je ondersteunt bestaande projecten zoals de Babbelbanken en Speelpretmobiel en werkt nieuwe
projecten mee uit (bvb. lieve oma(r), buurtcafé).

Plaats in het organogram
Je maakt deel uit van het departement Huis van Welzijn. Je leidinggevende is de beleidsmedewerker
sociaal beleid en dienstverlening aan wie je rapporteert.
Je werkt nauw samen met de collega’s Huis van Welzijn en Zorgbedrijf, buurtwerker SAAMO en de
buurtzorgregisseur Zorgbedrijf.

Functie-inhoud
Resultaatsgebied 1: Projectleiding Hallo Buurt!
Doelstelling: je zorg ervoor dat buurtgerichte initiatieven worden gefaciliteerd en georganiseerd en
geeft het project Hallo Buurt! concreet vorm.
Dit houdt onder meer in dat je:
-

Een analyse maakt van de buurt, het bestaande buurtprofiel verder uitdiept
Op basis van de buurtanalyse een actieplan opmaakt voor de buurt
Een veranderingstheorie uitwerkt en evoluties in de buurt opvolgt
Acties opstart, organiseert en trekt, in en met de buurt en in afstemming met
partners/beleid

-

Activiteiten, hulpmiddelen en rollen op elkaar afstemt en zorgt voor duidelijke
doelstellingen, procedures en afspraken door een goeie planning en organisatie.
Door de opgezette acties verbinding creëert in de buurt en komt tot verbindende verhalen.

Gedurende de looptijd van het project neem je deel aan intensieve begeleiding, kennisdeling en
intervisie die de Koning Boudewijnstichting aanbiedt en coördineert. Je deelt informatie met het oog
op kennisuitwisseling en intervisie (KBS) en wetenschappelijk onderzoek (Steunpunt Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin).

Resultaatsgebied 2: samenwerken en netwerken
Doelstelling: je bouwt een formeel en informeel (zorg)netwerk uit dat inzet op het realiseren van de
doelstellingen binnen het project Hallo Buurt!
Dit houdt onder meer in dat je:
-

Samenwerking zoekt en vormt met alle informele actoren in de buurt (buurtbewoners,
vrijwilligers, verenigingen, handelaren)
Samenwerking zoekt en vormt met alle formele actoren in de buurt (professionele zorg- en
dienstverleners)
Methodieken gebruikt om verbinding tussen formele en informele actoren in de buurt te
stimuleren en netwerken tot stand te brengen
Specifieke aandacht hebt voor de meest kwetsbare doelgroepen en doelgroepen die onder
de radar dreigen te blijven
Concrete taken:
o Overlegmomenten organiseren en opvolgen
o Vrijwilligers begeleiden en aansturen, talenten ontdekken en inzetten
o Ontmoeting faciliteren
o Formele en informele partnerschappen onderhouden
o Monitoren van (zorg)noden en gepast doorverwijzen

Resultaatsgebied 3: Laagdrempelige en toegankelijke aanspreekfiguur
Doelstelling: je bent voor buurtbewoners en professionele partners het aanspreekpunt voor de
buurt. Je trekt actief de buurt in en stelt je laagdrempelig en toegankelijk op. Door middel van
outreachend werken zet je in mobiele dienstverlening en betrek je partners bij het ontwikkelen van
(zorg)aanbod in de buurt.
Dit houdt onder meer in dat je:
-

Actief buurtbewoners opzoekt, zowel individueel als via groepsactiviteiten. Je hebt hierbij
oog voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
Positieve contacten legt met alle relevante actoren in de buurt en als laagdrempelig
aanspreekpunt fungeert.
Formele en informele zorg en dienstverlening stimuleert, faciliteert en ondersteunt.
De mobiele zorgwinkel/buurtmobiel vorm geeft en samen met de (zorg)partners in de buurt
een aanbod ontwikkelt.

Resultaatsgebied 4: Beleidsvoorbereidend werk
Doelstelling: Je draagt de visie van zorgzame buurten uit in de organisatie en deelt goeie
praktijkvoorbeelden en methodieken die bijdragen aan de algemene werking van de sociale hulp- en
dienstverlening van Huis van Welzijn en Zorgbedrijf.
Dit houdt onder meer in dat je:
-

Collega’s, beleid en bestuur enthousiasmeert en de visie op zorgzame buurten mee
uitdraagt.
Tips en adviezen uit de begeleidingsmomenten van KBS en WVG actief doorneemt met
collega’s binnen het project.
Beleidsadvies formuleert op basis van procesresultaten, evaluatie en bijsturing.
Vormingnoden detecteert

Contacten
Je onderhoudt contacten met:
Intern/extern
Intern

Wie
Stuurgroep Hallo Buurt!
Departementshoofd Huis van Welzijn
Algemeen Directeur Zorgbedrijf
Algemeen Directeur Stad Harelbeke
Vast Bureau
Raad van Bestuur
Rechtstreeks leidinggevende
Financiële dienst
Collega’s

Extern

Partners en stakeholders uit de buurt
Zandberg
Koning Boudewijnstichting en Dep. Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Dep. WVG

Competentieprofiel
Organisatiecompetenties
Initiatief
Klantgerichtheid
Kwaliteitsvol werken
Loyaal zijn
Samenwerken

Omschrijving
Rapportering voortgang en
bijsturing project en
projectdoelen

Werkoverleg, informatieuitwisseling, rapportering
Opvolging budgetten
Samenwerking, informatieuitwisseling
Netwerkvorming, projectwerkgroepen
Deelname aan intervisie,
begeleiding, kennisdeling
Inhoudelijke en financiële
rapportering

Competenties vastgelegd voor deze graad
Flexibiliteit
Inzet
Integriteit
Plannen en organiseren
Probleemoplossend werken
Resultaatgericht werken
Stressbestendigheid
Zelfstandig werken

Competenties eigen aan de functie
Netwerken
Creativiteit
Initiatief
Communicatie

