
Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis 
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele 

achtergrond, nationaliteiten of levensbeschouwing. 

  
 

Groep INTRO zoekt  
Procesbegeleider buurtzorg in Grembergen  +  

Buurtopbouwwerker Dendermonde - 80% 

Als procesbegeleider buurtzorg breng je buurtbewoners bij elkaar en maak je ze warm om samen een 
inclusief buurtpunt op te zetten. Je haalt het beste in mensen naar boven door ze te betrekken waar 
mogelijk. Als buurtopbouwwerker werk je samen met twee collega’s in verschillende buurten in 
Dendermonde.  
 

Wat zal je doen binnen onze buurtwerking? 

• Je zet een inclusief buurtpunt op waar iedereen welkom is.  
• Je verbindt mensen in een laagdrempelig netwerk.   
• Je speelt in op noden en opportuniteiten uit de buurt en ondersteunt/stimuleert mensen tot 

initiatief.  
• Je activeert de plaatselijke verenigingen om een rol te spelen in het buurtpunt.  
• Je kan vlot communiceren met zowel lokale actoren, het middenveld, het beleid en 

buurtbewoners.  
• Je hebt een inclusieve bottom-up visie op buurtwerk.  
• Je neemt graag initiatief. 
• Je weet hoe je het buurtpunt laagdrempelig kan maken.  
• Je versterkt de cohesie in de buurt en versterkt het sociaal netwerk van kansengroepen.  
• Je staat voor een participatieve aanpak  
• Je legt contacten en bouwt een netwerk op met bewoners, vrijwilligers, lokale partners en 

beleidsmakers. 
• Je speelt waar nodig noden door aan lokale diensten, hulp- en zorgverlening. 
• Je slaagt erin om proces- en projectmatig te werken. 

Wat verwachten we van je? 

• Je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen. 
• Je hebt het enthousiasme en de ervaring om via outreachend werken mensen te betrekken bij 

de buurtwerking.   
• Je communiceert vlot met verschillende partijen, 
• Je hebt ervaring in het werken met groepen buurtbewoners en vrijwilligers. 
• Je bent een verbindend figuur die mensen kan enthousiasmeren en betrekken . 
• Je werkt graag zelfstandig, je bent assertief en durft vragen stellen. 
• Je bent flexibel en kan je makkelijk ter beschikking stellen ‘s avonds of in de weekends. 
• Je beschikt over een bachelor in de menswetenschappen.  

 
Ontbreek je één of meerdere van onze bovenstaande verwachtingen ? Vertel ons dan hoe je deze 
vaardigheden zal verwerven. 



Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis 
van hun kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele 

achtergrond, nationaliteiten of levensbeschouwing. 

Wat biedt Groep INTRO? 

• Je krijgt een contract  van 80% van onbepaalde duur  

• Verloning volgens PC van de sociaal-culturele sector 329, barema B1C 

• Extra legale voordelen: hospitalisatieverzekering na 6 maand in dienst, eindejaarspremie, 
maaltijdcheques, gratis abonnement openbaar vervoer, vergoeding voor woon-en 
werkverkeer 

• Extra verlofdagen- bovenop de wettelijke verlofdagen en betaalde feestdagen- via een ruime 
ADV-regeling 

• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

• Een betekenisvol en groeiende organisatie die uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm 
geeft 

• Het gaat hier om twee opdrachten. 50% procesbegeleider buurtzorg in De Pastorie te 
Grembergen en 30% buurtopbouwwerker te Dendermonde. Indien enkel interesse voor 
procesbegeleider buurtzorg dan valt dit te bespreken.  

Praktisch 

Groep INTRO is een open en dynamische organisatie met veel mogelijkheden om te groeien en jezelf 
te ontwikkelen. Dit is je kans om je professioneel in te zetten voor een inclusieve samenleving. Iets 
voor jou?  

Stuur je motivatiebrief en CV naar wouter.detienne@groepintro.be vóór 27/06/2022.  

De sollicitatiegesprekken gaan door op 30 juni 2022. Heb je nog vragen? Contacteer Wouter Detienne, 
wouter.detienne@groepintro.be, 0498/174.831 
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