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TITEL OFFERTE WONINGADVISEUR (M/V) 

REF. RenovaS/WA/2019 

VERENIGING Sinds haar oprichting in 1996, vormt RenovaS in Schaarbeek het raakvlak tussen 

de gewestelijke en gemeentelijke initiatieven op het vlak van stadsvernieuwing en 

de bewoners. De gemeente heeft haar de coördinatie van de opeenvolgende 

wijkcontracten op haar grondgebied toevertrouwd. 

Naast de opvolging van de bouw- en renovatieprojecten en de inrichting van de 

openbare ruimte, leidt RenovaS in deze wijken ook projecten die de huisvesting en 

de woonomgeving willen verbeteren om op die manier iedereen toegang wil 

geven tot een kwalitatieve woning. Deze projecten worden gecoördineerd door 

het team renovatieadvies, bestaande uit 4 architecten. 

Bovendien maakt RenovaS deel uit van het Netwerk Wonen dat 9 verenigingen in 

het Brussels Gewest groepeert. Netwerk Wonen beoogt de verbetering van het 

leefklimaat van de bewoners via twee pijlers: de geïntegreerde lokale ontwikkeling 

en de verbetering van de kwaliteit van de gebouwen via de cel renovatieadvies. 

FUNCTIE De woonadviseur zal in het bijzonder bijdragen aan twee projecten: 

1- De sociale begeleiding van precaire huurders en/of eigenaars in het kader 

van het duurzaam wijkcontract (DWC) Stephenson,  

2- De ontwikkeling en opvolging van een pilootproject dat bewoners van 

woningen met hoge energieprestaties (HPGB) begeleidt binnen het Netwerk 

Wonen.  

Binnen een structuur op mensenmaat en in nauwe samenwerking met het team 

van de cel renovatieadvies, bent u belast met: 

• het verzekeren van een administratieve, sociale en juridische begeleiding van 

de huurders en eigenaars, 

• het begeleiden van de huurders in hun zoektocht naar een woning, 

• het geven van vorming inzake huisvesting (individueel en collectief), 

• het bezoeken van woningen, 

• bewijs leveren van pro-activiteit, deur-aan-deurbezoeken afleggen met de 

architect renovatieadviseur en de animator om de bewoners te sensibiliseren 

voor een kwalitatieve verbetering van hun woning, 

• het formaliseren en kapitaliseren van tools, 

• het bemiddelen tussen huurder en eigenaar, 

• het deelnemen aan teamvergaderingen, sectorvergaderingen, enz. … 

 
Voor het pilootproject HPGB dient u specifiek: 

• tools te ontwikkelen en de ontvangen informatie te vulgariseren, 

• collectieve vergaderingen te animeren om bewoners te sensibiliseren voor het 

goede gebruik van hun woning, 

• de participatie van de bewoners te stimuleren, hun kennis en vaardigheden te 

valoriseren, 
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• maandelijkse themavergaderingen te organiseren met een doelgroep van 

bewoners om hun kennis op het vlak van rationeel energiegebruik te 

verbeteren en te verdiepen, 

• samen te werken met de partnerverenigingen van Netwerk Wonen en deel te 

nemen aan de maandelijkse samenwerkingsvergaderingen om ervaringen uit 

te wisselen. 

 

Voor alle deze opdrachten kan u een beroep doen op de deskundigheid van de 

technische cel, de cel van het wijkcontract en de cel methodologie. 

VEREISTE OPLEIDING Houder zijn van een diploma van sociaal werker of genieten van een gelijkaardige 

ervaring of vaardigheden 

Ervaring op het vlak van huisvesting is vereist. 

Een opleiding in eco-advies, sociale ecologie en/of begeleiding bij verandering is 

een troef. 

PROFIEL • U bent autonoom en nieuwsgierig. 

• U werkt graag in een multidisciplinair team. 

• U voelt zich goed in contact met mensen, zowel bilateraal als in groep. 

• U centraliseert, vulgariseert en verspreidt snel informatie. 

• U beschikt over organisatorische en redactionele vaardigheden. 

• U bent creatief en erg geïnteresseerd in animatie en het leiden van groepen. 

• U beschikt over kennis op het vlak van huisvesting: de eigenheid van de 

problematiek in het Brussels gewest, de institutionele en gewestelijke actoren 

en de plaatselijke verenigingen, de regelgeving, enz. 

• U bent beschikbaar en bereid om af en toe’s avonds, in het weekend en op 

sommige feestdagen te werken. 

Een goede beheersing van het Frans is gewenst. 

VOORWAARDEN • Contract van onbepaalde duur in samenhang met de duur van het 

wijkcontract 

• Voltijds tijdens het eerste jaar (hetzij de duur van het pilootproject HPGB). 

Deeltijds (halftijds) vanaf de 13de maand. 

• Onmiddellijke indiensttreding gewenst 

PLAATS Schaarbeek 

KANDIDATUUR  

 

 

Het CV en de motivatiebrief dienen per mail verstuurd te worden aan Edith 
Bauwens: ebauwens@renovas.be 
 
Referentie: RenovaS/WA/2019 
 
Uiterste datum van inzending: vrijdag 22 februari 2019 
Datum 1ste gesprek: vrijdag 1ste maart 2019 
 
Voor meer inlichtingen over het DWC Stephenson en de cel renovatieadvies: 
http://renovas.be/spip.php?rubrique335 

http://renovas.be/spip.php?rubrique28 
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