
 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

FUNCTIEGEGEVENS 

Afdeling: Burger en Welzijn, team outreachers                                                      Opgesteld: Februari 2023 

Functietitel: Dialoogmaker                                                                                         Naam medewerker: x 

Functie rapporteert aan: Diensthoofd Sociaal Huis                                             

Locatie: Izegem 

 

SCOPE VAN DE FUNCTIE 

Het belangrijkste doel van de functie 

 

Izegem, dé stad in het hart van West- Vlaanderen die leeft en bruist!  

Met onze liefde voor Izegem zetten we ons dagelijks enthousiast in om van Izegem een nog mooiere 

stad te maken waar iedereen met elkaar verbonden is én zich helemaal thuisvoelt. 

Vanuit onze passie voor onze stad willen we iedereen inspireren om ‘toape’ mee te bruisen met 

Izegem. 

 

In alles wat de functie doet, start die met de vraag: hoe inspireren we onze Izegemnaar? 

 

Deze functie realiseert een optimale ondersteuning van het team Sociaal Huis en streeft naar meer 

welzijn en gezondheid voor iedereen door middel van het creëren van een digitale dialoog tussen 

mensen uit de verschillende buurten in Izegem zodat elke burger zich helemaal thuis voelt binnen 

onze Stad. 

 

 

ORGANISATE 

Aan wie rapporteert deze functie en welke jobs rapporteren aan deze functie 

 

Diensthoofd Sociaal Huis

Persyn Pascale

Maatschappelijk werker 
met digitaal talent

vacature



 
 

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN  

Omschrijf tot 5 van de belangrijkste domeinen, taken of projecten die behoren tot het takenpakket. 

 

Je straalt vertrouwen uit als geen ander en met jouw enthousiasme slaag je erin om buurtbewoners 

met elkaar te verbinden door middel van digitale tools waardoor je kansen creëert voor een beter 

welzijn. 

In alles wat je doet, lever je een belangrijke bijdrage aan een toegankelijke dienstverlening met gelijke 

kansen voor iedereen zodat élke burger kan thuiskomen in Izegem 

 

o Je biedt buurtgerichte hulpverlening aan al onze bewoners waarbij je hen begeleidt en 

ondersteunt in hun zoektocht naar een toegankelijke en kwaliteitsvolle hulpverlening. Je doet 

dit onder andere ook door in te zetten op de bekendmaking en het gebruik van HOPLR, een 

gratis en besloten sociaal netwerk die focust op sociale interactie tussen inwoners om zo 

toegang te krijgen tot het sociaal kapitaal in de buurt zoals materiaal, kennis, vrijwilligers en 

infrastructuur  

o Je hebt specifiek aandacht voor de kwetsbare burgers die geen toegang hebben tot de 

kanalen van online hulpverlening  en verwijst hen door naar gespecialiseerde diensten 

o Je spoort pro actief de meeste kwetsbaren op of de zorgwekkende buurtbewoners 

o Je detecteert armoede, vereenzaming en zorgnoden bij onze buurtbewoners 

o Je stimuleert de buurtbewoners om uit hun sociaal isolement te komen en je biedt hen de 

mogelijkheid om hun digitale kennis te verruimen 

o Je zoekt partners in de buurt die je enthousiast kan maken om jou te helpen het sociaal 

weefsel in de buurt te versterken 

o Je bent een luisterend oor voor de buurtbewoners bij al hun ‘digitale vragen’, zorgen en 

noden 

o Je zet een leerplatform in die de tekorten van de digitale vaardigheden in kaart brengt 

o Je signaleert de noden en zorgen van de buurt naar het lokaal bestuur en de regionale 

proeftuinen E-inclusie 

o Je participeert actief aan werk- en teamoverleg met de medewerkers en verantwoordelijke 

van de dienst 

o Je neemt deel aan netwerkoverleg/intervisiemomenten met partners binnen het sociaal 

werkveld 

o Je blijft up to date via de nodige bijscholing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BELANGRIJKSTE RELATIES 

Wie zijn de belangrijkste stakeholders waarmee de functiehouder samenwerkt, beslissingen neemt en 

beïnvloedt 

 

 

Voor Wie Meest belangrijk verwacht resultaat 

Burger Stad Izegem 
 

Je bent er voor elke burger die de (digitale) weg 
even kwijt is zodat ze zich kunnen blijven thuis 
voelen binnen Izegem. 

Diensthoofd Sociaal Huis Jouw diensthoofd Sociaal Huis op de hoogte 
houden en brengen van relevante informatie 
omtrent jouw doelpubliek 

Team Sociaal Huis Je vormt een team met je collega’s 
maatschappelijk werkers van het Sociaal 
huis/dienst en de medewerkers van de dienst 
integratie 

Overkoepelende stadsdiensten Je vormt een tandem met de andere 
stadsdiensten bij raakvlakken op jouw domein. 
Vb. IT, sociale dienst,… 

Externe partners Contact met eerstelijnsdiensten, 
welzijnsorganisaties, overheidsdiensten en 
private instellingen 

 

 

ALGEMENE EXPERTISE 

Welke kennis en ervaring is er nodig om succesvol te zijn in deze rol. Dit kan gaan over kennis over de 

business, technische expertise, managementervaring en/of specifieke opleiding 

 

o People gericht 

o Communicatie en overtuigingsvaardigheden 

o Affiniteit met digitale platformen 

o Ervaring in een maatschappelijke context 

o Ervaring met methodieken en technieken eigen aan het outreachend werk 

o Ervaring met methodieken en technieken rond groepsgericht werken 

o Algemene kennis van sociale zekerheid, wetgeving en procedures 

o Kennis van de structuur en de werkingscultuur van een openbaar bestuur 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNCTIE-TECHNISCHE GERELATEERDE COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE COMPETENTIES 

Omschrijf de specifieke kennis die nodig is aan de functie, opgedaan doorheen opleiding, training of 

ervaring 

 

 

o Ambitieus en resultaatgericht 

o Organisatietalent 

o Verantwoordelijkheidsgevoel 

o Zelfstandig en planmatig kunnen werken 

o Communicatief sterk 

o Neemt graag initiatief en oplossingsgericht 

o Analytisch ingericht en sterk in transparante rapportage 

o Luisterend oor 

o Flexibel kunnen samenwerken 

o Je bent Nederlandstalig  

o Je bent graag op zoek naar de meest efficiënte manier van werken 

o Positief ingesteld 

o Hands on mentaliteit 

o Je bent consistent én discreet in het omgaan met de informatie  

o Je bent in staat om voldoende afstand te bewaren ten opzichte van jouw cliënt 

o People driven 

 

 


