
 
 

Functieprofiel 

Deskundige 

Buurtwelzijnswerker  

B1-3 

Functietitel Deskundige 

Clusters Burger en Welzijn, specialisatie Wijkwelzijnswerker 

Plaats in het organogram Je behoort tot het team van het Sociaal Huis binnen de cluster burger 
en welzijn en je rapporteert aan de clustermanager burger en welzijn 
en/of de beleidsmedewerker welzijn. 

Niveau B 

Weddeschaal B1-3 

 

1. Relaties 

Interne relaties: 

- Je werkt binnen de dienst samen met de collega’s maatschappelijk werkers van het 
sociaal huis/de sociale dienst, de brugfiguur en de medewerkers van de dienst 
integratie. 

- Je werkt samen met alle andere stadsdiensten wanneer raakvlakken op het terrein 
(waaronder o.a. jeugddienst, dienst burger en bevolking, Zorg Izegem…). 

- Je rapporteert en doet voorstellen aan clustermanager Welzijn, signaleert hiaten en 
vastgestelde problemen op het terrein aan de beleidsmedewerker welzijn. 

Externe relaties: 

- Contacten met eerstelijnsdiensten, welzijns- en gezondheidsorganisaties. 
- Contacten met overheidsdiensten en private instellingen (bankinstellingen, 

pensioendienst…). 
- Je hebt een grondige kennis van de brede lokale sociale kaart. 

2. Basisdoelstelling 

Een wijkwelzijnswerker moet gesitueerd worden binnen het nieuw decreet lokaal sociaal 
beleid. 
Hulp- en dienstverleningsorganisaties worden geconfronteerd met complexe vragen van zeer 
kwetsbare doelgroepen, die men vaak niet alleen kan oplossen. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat actieve rechtenverkenning en outreachend werken (= pro-
actief detecteren van kwetsbare burgers) belangrijke methodieken zijn om kwetsbare 
personen te bereiken en verder te helpen. Het lokaal bestuur is een belangrijke partner om 
initiatieven op te starten die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en 
dienstverlening kunnen stimuleren. Hieronder verstaat de wetgever het realiseren van 
zorgzame buurten.  
 
De doelstelling van een wijkwelzijnswerker is het bieden van buurtgerichte hulpverlening, het 



 
 
betrekken en ondersteunen van bewoners bij het leven en samenleven in hun directe woon- 
en leefomgeving. 

3. Verantwoordelijkheden 

3.1. Opmaken buurt/wijkanalyse 

- verzamelen van formele en informele informatie omtrent de buurt 
- verzamelen gegevens via databanken en partners voor het maken van correcte 

analyse van de buurt 
- focus op volledige buurt, niet alleen op minderhedenbeleid 
- in kaart brengen eigen sociaal kapitaal in de buurt om buurtparticipatie mogelijk te 

maken 

3.2. Aanwezigheid in de buurt 

- actief op zoek gaan naar die buurtbewoners die niet tot de diensten komen en hen 
doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten 

- proactief opsporen van de meest kwetsbaren of zorgwekkende zorgmijders 
- detecteren van armoede, vereenzaming en zorgnoden bij buurtbewoners 

3.3. Stimuleren van sociale cohesie 

- bevorderen van ontmoeting om buurtbewoners uit sociaal isolement te halen 
- spilfiguren in de buurt detecteren en enthousiasmeren om mee te werken aan de 

zorgzame buurt 
- zoeken naar opportuniteiten om het sociaal weefsel binnen de buurt te versterken 

3.4. Fungeren als vertrouwensfiguur in de buurt  

- aanspreekpunt voor iedere buurtbewoner 
- luisteren naar bezorgdheden en noden van de buurtbewoners 

3.5. Signaalfunctie 

- opzetten van een participatiegroep die het verhaal/de noden van de buurt kunnen 
kaderen 

- signaleren en vertalen van deze bekommernissen en noden van de buurt naar het 
lokaal bestuur 

3.8. Participeren aan werkoverleg 

- actief participeren aan werk- en teamoverleg , met de medewerkers en 
verantwoordelijken van de dienst 

- participeren aan netwerkoverleg/intervisiemomenten met partners binnen het sociaal 
werkveld 

3.6. Bijscholing 

- opvolgen van wijzigingen in procedures, regelgeving, werkmethodieken, … 
- het volgen van de nodige bijscholing 

4. Dimensies 

- Het sociaal huis omvat ca. 10 maatschappelijk en administratieve medewerkers. 
- Het sociaal huis en de sociale dienst bevinden zich op fysiek verschillende plaatsen. 



 
 

- Als welzijnswerker werk je in één of meerdere van de zeven vooropgestelde buurten 
in Izegem. 

5. Profiel 

5.1. Vaardigheden 

- affiniteit hebben met kwetsbare doelgroepen  
- affiniteit hebben met vrijwilligerswerk, motiveren van vrijwilligers 
- beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 

verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties  
- zelfstandig en planmatig kunnen werken (eigen werkplan opmaken) 
- communicatief sterk zijn: zich zowel verbaal als schriftelijk goed kunnen uitdrukken 
- initiatief nemen en actief op zoek gaan naar concrete oplossingen  
- sterk in analyseren en rapporteren van knelpunten naar zowel collega’s als 

leidinggevende 
- goed kunnen luisteren en op een transparante, integere en objectieve manier 

begeleiden 
- flexibel kunnen samenwerken en onderhouden van constructieve contacten  
- advies kunnen geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met 

hen opbouwen op basis van expertise 

5.2. Kennis 

- methodieken en technieken eigen aan het maatschappelijk werk 
- algemene kennis van de sociale zekerheid, wetgeving en procedures die inherent zijn 

aan de uit te voeren taak 
- je hebt een grondige kennis m.b.t. het gebruik van PC, tekstverwerking en andere 

softwaretoepassingen. 
- kennis van de structuur en de werkingscultuur van een stedelijke overheid 

5.3. Attitude 

- empathisch vermogen hebben 
- loyaal zijn t.o.v. collega’s en bestuur 
- beroepsgeheim respecteren 
- voldoende afstand kunnen bewaren t.o.v. de cliënt 
- flexibel zijn 
- probleemoplossend werken 

 

 


