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SOLLICITATIEOPROEP  
FUNCTIE PROJECTLEIDER/STER  

VOOR DE CEL COÖRDINATIE VAN HET NETWERK WONEN 

VAN DE VZW HOMEGRADE: COD (M/V/X) 

 

Context 

De Coördinatie van het Netwerk Wonen (CNW), cel van de vzw Homegrade, coördineert het 

Netwerk Wonen (NW), een netwerk van 9 verenigingen die actief zijn omtrent 

stadsvernieuwing. 

De doelstellingen van deze verenigingen zijn: 

• Het onderhoud en de renovatie van gebouwen en de verbetering van de 

leefomgeving aanmoedigen, in het kader van het gewestelijk beleid ter verbetering 

van de energieprestaties van gebouwen en de bevordering van duurzaam bouwen. 

• Versterking van de invloed van de bewoners in het wijkproject en de ondersteuning 

van initiatieven die een positieve toe-eigening van de openbare ruimte aanmoedigen. 

• De interface, het doorgeefluik van het stadsvernieuwingsbeleid vanuit de lokale 

verankering (versterking van de partnerschappen tussen verenigingen en overheden) 

De CNW wil het werk van de verenigingen van het NW versterken en valoriseren in de 

verwezenlijking van hun doelstellingen via de volgende pijlers: 

• Ondersteuning van de actiemogelijkheden van de plaatselijke verenigingen: 

informatie, documentaire en administratieve ondersteuning, beheer van 

gemeenschappelijke databanken en gemeenschappelijke infografische en 

cartografische instrumenten, organisatie van specifieke opleidingscursussen; 

• Versterking van de netwerkdynamiek tussen de plaatselijke verenigingen: organisatie 

van de uitwisseling van ervaringen tussen de leden van het netwerk ("uitwisseling" 

van goede praktijken), organisatie van gemeenschappelijke activiteiten, thematische 

werkgroepen...; 

• Ondersteuning van de ontwikkeling van jaarprogramma's van de plaatselijke 

verenigingen en de uitvoering van de vijfjaarlijkse herdefiniëring van het gewestelijk 

meerjarenplan; 

• De interface met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseren en, indien nodig, 

met de gemeenten, andere overheidsinstanties en supralokale contactpersonen; 

• Organiseren en faciliteren van synergieën tussen het Netwerk Wonen en 

Homegrade; 



 
 

 

asbl Homegrade vzw 

 
place Quetelet 7 Queteletplein               info@homegrade.brussels           

           Bruxelles 1210 Brussel                           1810                                              www.homegrade.brussels 

 

• De algemene communicatie van het Netwerk Wonen structureren. 

 

Opdrachten en taken 

• Netwerkdynamiek:  

o Animeren van vergaderingen, opstellen van verslagen 

o Creëren van ondersteuning (methodologische instrumenten) voor deze 

netwerkdynamiek 

o Uitwisseling van goede praktijken… 

 

• Communicatie, grafische vormgeving: 

o Grafische creaties, ondersteuning van de communicatie van het Netwerk 

Wonen en de ledenverenigingen: creatie van brochures, tools, infografie, 

cartografie... 

o Beheer van de website 

 

• Een (collectieve) reflectie over thema's in verband met de activiteiten van het Netwerk 

Wonen: 

o Analyse 

o Zoeken naar actoren/actrices 

o Overleg 

o Opstellen van nota’s 

• De voorstelling en vertegenwoordiging van het Netwerk Wonen en de CNW, 

networking: om de samenwerking van het NW met de relevante actoren/actrices van 

de sector en vooral de betrokken overheidsdiensten en kabinetten, te faciliteren. 

 

Profiel 

• Opleiding of relevante ervaring op het gebied van stadsvernieuwing, architectuur, 

stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu… 

• Het vermogen om een project in zijn verschillende aspecten te ontwerpen en te 

beheren (ontwikkeling, budgettering, planning, opvolging, evaluatie...) 

• Goede kennis van de huidige Brusselse uitdagingen op het vlak van milieu, 

stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening 

• Goede redactionele vaardigheden 

• Goede analytische vaardigheden 

• Goede vaardigheden voor groepsfacilitatie 

• Goede kennis IT-instrumenten: 

o Kantoorautomatisering (Office Suite) 
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o Grafische vormgeving (Adobe CS6 – voornamelijk InDesign, Photoshop, 

Illustrator) 

o Website (WordPress – kennis CSS = pluspunt) 

o Kennis van het Brussels maatschappelijk middenveld is een pluspunt. 

 

Persoonlijke kwaliteiten 

• Goede kennis van de tweede gewesttaal is essentieel 

• Gevoelig voor sociale en milieuvraagstukken 

• Autonoom, proactief en creatief 

• Vlot in de omgang, goed contact met mensen 

• Zin voor synthese 

• Goede organisatorische vaardigheden 

 

Wij bieden 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Een aantrekkelijke bezoldiging volgens de salaristabel van de vereniging die rekening 

houdt met het opleidingsniveau (of gelijkwaardige ervaring) en de valoriseerbare 

ervaring  

• Verschillende extra-legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

eindejaarspremie, 100% tussenkomst in het openbaar vervoer) 

• Indiensttreding zo spoedig mogelijk 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 01/02/2022 naar volgend e-mailadres: 

marilene.demol@homegrade.brussels met vermelding van de functietitel in de titel van uw 

mail.  

Meer info telefonisch bij de coördinatrice, Marilène De Mol: 0473 83 03 99 
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