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Vacature:  

Maatschappelijk innovator 

 

FUNCTIEVEREISTEN 

 

Opleidingsniveau:  Minimaal bachelor maatschappelijk werk of andere sociale richting 

Ervaring: Ervaring in het werken met de doelgroep is een pluspunt 

Andere vereisten:  Rijbewijs B  

 

OMGEVINGSSCHETS 

 

Nieuw Dak - Ons huis, uw thuis, uw toekomst 

 

Ons huis  

 Nieuw Dak garandeert een energiezuinig, kwaliteitsvol en betaalbaar huis. 

 

Uw thuis  

 Wij ondersteunen de zelfverantwoordelijkheid van elke betrokkene om zo de kans te 
geven op een aangename samenleving en fijne thuis. 

 

Uw toekomst  

 Als professionele organisatie werkt Nieuw Dak aan een evenwichtige relatie met 
huurders en andere partners. We zorgen samen voor een duurzame toekomst. 

 

JOUW UITDAGING 

 

Als medewerker binnen het team Wijk- en Bewonerszaken werk je heel nauw samen met de 
teamverantwoordelijke en je collega maatschappelijke assistenten. Je hebt aandacht voor 
interne samenwerkingsverbanden en betrokkenheid en maakt hiervan optimaal gebruik,  
kaderend binnen de verschillende opdrachten. Daarnaast bouw je mee aan evenwichtige 
relaties met externe netwerkpartners en huurders.   

 

Je bent verantwoordelijk voor het structureel werken rond samenleven en 
huurdersbetrokkenheid.    

 

Je staat in voor het optimaal inzetten van (bestaande) methodieken in het kader van het 
voorkomen van samenlevingsproblemen in buurten/blokken waar er veranderlijke tendensen 
zijn (bv. verhoogde woondruk, meer overlast, …).  Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
aanpakken van samenlevingsproblemen in buurten/blokken waar overlastsituaties aanwezig 
zijn. 
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In je aanpak maak je steeds de link met de missie van Nieuw Dak met in het bijzonder het 
ondersteunen van de zelfverantwoordelijkheid (huurdersbetrokkenheid) en het werken aan 
evenwichtige relaties om te bouwen aan een duurzame toekomst.   

 

Je bent verantwoordelijk voor het inzetten op huurdersbetrokkenheid.   

 

Nieuw Dak draagt huurdersbetrokkenheid hoog in het vaandel. Je staat in om deze 
betrokkenheid structureel zichtbaar te maken en mee uit te bouwen. Je neemt hiertoe in 
samenspraak met de teamverantwoordelijke (nieuwe) initiatieven en optimaliseert de 
bestaande initiatieven.   

 

… in het kader van renovaties en vernieuwbouw 

 

De afgelopen en de komende jaren zet(te) Nieuw Dak in op renovaties en vernieuwbouw.  
Deze projecten kaderen binnen een multi-actor samenwerking en een verhoogde 
huurdersbetrokkenheid. Je staat in om de ontwikkelde methodiek ‘samen de verhuiskar 
trekken’ optimaal te implementeren in onze werking.   

          

… in het kader van betaalbaarheid 

 

De huurlast (kosten voor onderhoud, beheer, …) is een onderdeel van de maandelijks te 
betalen huur.  Factoren die een invloed hebben op de huurlasten zijn onder andere: inrichting 
bij nieuwbouw, onderhoudscontracten, initiatieven van de huurders. 

Je staat in om initiatieven te nemen om de huurlasten te doen dalen, waar huurders zelf een 
invloed op kunnen uitoefenen (bv. groenonderhoud, poetsen, …). Je bouwt samen met 
huurders en relevante partners aan een duurzame, betaalbare toekomst. 

 

Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw en werking in het kader van de 
vermaatschappelijking van de zorg. 

 

Je creëert inzichten in de verschillende problematieken waar de doelgroep van Nieuw Dak 
mee te maken krijgt. Vanuit deze inzichten bouw je mee aan evenwichtige 
relaties/samenwerkingsverbanden met de zorg- en welzijnssector gekoppeld aan ‘wonen’ en 
de missie die Nieuw Dak uitstraalt. Deze samenwerkingsverbanden implementeer je binnen 
de werking van Nieuw Dak op vlak van voorkomen en aanpakken van (samenlevings-) 
problemen op individueel en collectief vlak.   

 

Je bent verantwoordelijk voor vernieuwend/versterkend werken rond 
samenleven en huurdersbetrokkenheid. 

 

In samenspraak met de teamverantwoordelijke creëer je ruimte om te experimenteren met 
innovatieve initiatieven op vlak van wonen en samenleven. Je benut hierbij innoverende 
samenlevingsmodellen/methodieken en je kijkt als samenlevingsinnovator ook over de 
muren en de landsgrenzen heen.   

 

Daarnaast sta je er voor in dat het huurderstevredenheidsonderzoek een draaischijf is om de 
dienstverlening van Nieuw Dak te optimaliseren en huurderbetrokkenheid hierin ten volle 
benut wordt. 

 



3 
 

 

 

JOUW PROFIEL 

 

Als maatschappelijk innovator beschik je minstens over een bachelor diploma in een sociale 
richting. Een pluspunt is dat je ervaring hebt met sociale huisvesting en/of met de doelgroep 
binnen de sociale huisvesting. Je bent vertrouwd met het kaderbesluit sociale huur of bent 
bereid je deze eigen te maken.     

 

Door de veelzijdigheid aan opdrachten is het belangrijk dat je je flexibel opstelt en planmatig, 
overzichtelijk en goed georganiseerd kan werken.   

 

Je bent iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Tevens heb je ervaring 
in het projectmatig werken waarbij je steeds oog hebt voor voldoende draagvlak en 
betrokkenheid. Je bent vlot in het leggen van contacten en je kan anderen stimuleren tot 
samenwerkingen. 

 

Je houdt van uitdagingen en het ontwikkelen van innovatieve initiatieven.  Hierbij ga je efficiënt 
en resultaatgericht te werk. Je vindt het minstens even belangrijk dat de innovatieve ideeën 
voldoende draagvlak krijgen en geïmplementeerd kunnen worden in onze werking. Je streeft 
naar een WIN-WIN voor zowel onze klant als netwerkpartners als onze eigen organisatie.  

 

Je hebt affiniteit met de welzijnssector en kan de nodige contacten leggen in het kader van 
bepaalde problematieken (psychologisch, verslaving, …) die er heersen bij onze doelgroep.   

 

In het geheel van je opdracht toon je gedrevenheid en sta je op een constructief kritische 
manier in het veld en sta je open voor vernieuwende en versterkende manieren van werken 
omtrent samenleven en huurderbetrokkenheid.   

 

Je kan tevens abstract denken, hebt oog voor verbetering en denkt graag op een operationeel 
en strategisch niveau. 

 

Je bent analytisch, ondernemend, constructief en leergierig. Bovendien beschik je over de 
nodige communicatieve (schriftelijke en mondelinge) vaardigheden.   

 

Je bent bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk.   

 

WAT BIEDEN WE JOU 

 

Een voltijds contract met een aantrekkelijke en competitieve verloning (B-niveau). Daarnaast 
zijn er tal van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, … .  

 

Je komt terecht in een aangename en dynamische organisatie waar ook ‘ons huis, uw thuis, 
uw toekomst’ voor jou als collega geldt. Je kan deze nieuwe en gevarieerde functie mee 
uitbouwen waar er ruimte is voor eigen initiatief en zelfontplooiing.   
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INTERESSE ? 

   

Bezorg ons je CV en motivatiebrief. Je mag deze mailen naar info@nieuwdak.be of versturen 
naar CVBA Nieuw Dak, Grotestraat 65, 3600 GENK (ter attentie van Raf Vangompel).  

 

We kijken uit naar je reactie! 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Raf Vangompel, teamverantwoordelijke Wijk- en 
Bewonerszaken op het nummer 0478 67 27 11.   

 

 

   


