
 

 

 
 

OCMW’S EN CAW ZUID-WEST-VLAANDEREN 
Vereniging onderworpen aan titel VIII, hoofdstuk 1, van het decreet van 19 december 2008 

betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
KBO 0630 835 639 

 
Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Harelbeke – Kortrijk – Kuurne – Lendelede – Menen – Spiere-Helkijn – Waregem – Wevelgem – Wervik – Wielsbeke – Zwevegem – 

CAW ZWVL 
 
 

W13 is de vereniging van de 14 OCMW's en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen. W13 werkt samen op het 
vlak van sociaal- en welzijnsbeleid.  W13 heeft als doel een gezamenlijke sociale-, zorg- en welzijnsstrategie 
te voeren en beoogt een performant, transparant, vereenvoudigd en efficiënt regionaal welzijnsbeleid.   
 
W13 zoekt 1VTE (M/V/X): 
 

MEDEWERKER WONEN (B1-B3) 
CONTRACTUEEL – voltijds 

ONBEPAALDE DUUR  
 

Je job: 
 
Als medewerker Wonen sta je in voor de uitbouw van de Regionale Woonclub Zuid-West-Vlaanderen en het 
Energiehuis 2.0 en dit in samenwerking met het team Wonen en Energie. 
 
Je bouwt in ruim partnerschap de backoffice van het Energiehuis 2.0 verder uit en dit ten dienste van de 
woonloketten in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Je koppelt de verschillende diensten van de partners aan 
elkaar en verwerkt deze in een duidelijke workflow. Je staat garant voor onder andere het verder uitwerken 
van een website en het fungeren als telefonische helpdesk voor de loketten (aanbieden van gestructureerde 
basisinformatie). Ook het organiseren van vormingen voor de loketten is een belangrijke opdracht. In de 
tweede fase ben je verantwoordelijk voor het concretiseren en implementeren van diverse acties rond 
energiearmoede opgenomen in de meerjarenplanning 2020 – 2025 van W13 en de uitvoering van het 
driejarenplan 2019 – 2021 van het Energiehuis.  
 
In De Woonclub ga je zowel individueel met de mensen aan de slag die op zoek zijn naar een geschikte 
huisvesting, als projectmatig. Je gaat samen met de bezoeker op zoek naar een geschikte huisvesting. Je zet 
sterk in op rechtenverkenning en het trainen van de vaardigheden van de cliënt. Je staat in voor de 
dagdagelijkse werking en organisatie van de verschillende woonclubpunten. Je continueert, organiseert en 
bouwt de vrijwilligerswerking verder uit.  Je neemt  verantwoordelijkheden en taken op in het uitbouwen en  
ontwikkelen van de werking en werkt mee aan de uitvoering van de doelstellingen rond wonen die in de 
meerjarenplanning van W13 vervat zitten (Bv. Preventie uithuiszetting). 
 
  



 

 

Je profiel: 
 

 Voor de invulling van de vacature worden alleen kandidaten toegelaten met een bachelor diploma. 
Kandidaten zonder bachelor diploma kunnen zich ook kandidaat stellen indien zij minimum 2 jaar 
relevante ervaring kunnen voorleggen.  

 Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen meer dan 25 personen kunnen weerhouden worden als 
geldige kandidaat, volgt een pre-selectie op basis van onderstaand criterium:  
 
Elke kandidaat, ook diegene met een bachelor diploma moet in dit geval aantonen dat hij/zij over de 
nodige ervaring (minimum 2 jaar) beschikt op het vlak van: 

wonen en energie, het individueel en oplossingsgericht werken met kwetsbare groepen en 
met projectwerk zoals beschreven in de vacature en de functiebeschrijving. 

 

 Je bent een geboren teamplayer, netwerker en je hebt zin voor initiatief. Je bet sterk in het 
ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden in het domein Welzijn en Wonen en 
Energie. Je zoekt gericht naar oplossingen voor de problematiek van kwetsbare doelgroepen. Je 
denkt graag mee over acties en initiatieven om de positie van kwetsbare huurders en mensen 
geconfronteerd met energiearmoede structureel te verbeteren en voert deze ook planmatig  uit.  

 

 

Wij bieden: 

 
Een bijzonder boeiende en maatschappelijk belangrijke job met heel wat uitdagingen en 
verantwoordelijkheden;  een aantrekkelijke verloning op B1-B3  niveau met extra legale voordelen  
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer). 
 
Interesse? 
 
Wij verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV, samen met een kopie van je diploma en het ingevuld 
sollicitatieformulier, uiterlijk op 8 november 2020,  gericht aan vacatures@welzijn13.be. 
 
Info: 
 
Je vindt het infobundel met alle nodige info over W13, de functie, de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden 
en het verloop van de selectie op de website www.welzijn13.be.  
 
Bij vragen over de inhoud van de functie of de selectieprocedure kan je contact opnemen met Kim Van 
Belleghem, directeur W13 : kim.vanbelleghem@welzijn13.be – 0499 77 90 84. 
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