
 

Groep INTRO zoekt buurtwerkers in 
Dendermonde (m/v/x) 

 

Als buurtwerker hou jij de vinger aan de pols in de verschillende wijken. Je voelt wat er ontbreekt en wat er mogelijk 
is. Je brengt buurtbewoners bij elkaar en maakt ze warm om samen een project op te zetten. Je haalt het beste in 

mensen naar boven door ze te betrekken waar mogelijk.  
 

Wat doe je? 

• Je doet aan outreachend buurtopbouwwerk in verschillende wijken in Dendermonde.  
• Je detecteert noden en/of wensen en gaat samen met de buurtbewoners aan de slag.   
• Je helpt buurtbewoners om iets te organiseren of te ondernemen. Bijvoorbeeld een buurtfeest of het 

opzetten van een ontmoetingsruimte, het bieden van oefenkansen Nederlands, verfraaien van de straat, etc.  
• Je draagt door je enthousiasme en je gerichte acties, bij aan de sociale cohesie van de wijk. 
• Je versterkt de participatie van kansengroepen door hen actief te betrekken bij de activiteiten die je 

organiseert. 
• 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 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. 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur of een deeltijds contract (50%) 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.  
 
Buurtwerk is een nieuw terrein voor Groep INTRO. Je krijgt de ruimte om zelf je job vorm te geven. Laat je 
inspireren door een ruim opleidingsaanbod. 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 8 mei 2021. Gesprekken gaan door 
op dinsdag 11 mei 2021.  
Nog vragen? Contacteer Wouter Detienne, wouter.detienne@groepintro.be, 0498/174.831 

 
 

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