
  
 

 
Groep INTRO zoekt projectcoördinator buurt (m/v/x) 

Als projectcoördinator 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. Daarnaast ben je ook aan de slag als buurtopbouwwerker samen met twee collega’s in 
verschillende buurten te Dendermonde.  
 

Wat doe je? 

• 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 hebt affiniteit met personen met een handicap en kwetsbare doelgroepen.  
• 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. 

Wie ben 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.  

Wat bieden wij? 

Wij bieden een contract van 80% van onbepaalde duur. Je loon wordt bepaald volgens het barema B1c, 
PC329. Je krijgt maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en 18 extra vakantiedagen bovenop het 
wettelijke minimum. Het gaat hier om twee opdrachten. 50% projectcoördinator buurtzorg in De Pastorie te 
Grembergen en 30% buurtopbouwwerker te Dendermonde.  

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? Waag je kans! 

Stuur je motivatiebrief en CV naar wouter.detienne@groepintro.be vóór 13/08/2022.  

De sollicitatiegesprekken gaan door op 18 augustus 2022. 

Voor Groep INTRO zijn diversiteit en gelijke kansen belangrijk. De kwaliteiten van mensen geven de doorslag, 
ongeacht geslacht, afkomst, overtuiging, leeftijd of handicap. 

Nog vragen? Contacteer Wouter Detienne, wouter.detienne@groepintro.be, 0498/174.831 
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