
Medewerker Wonen 
Functiebeschrijving en 

competentieprofiel  

1. Identificatiegegevens 

Functietitel Medewerker Wonen 

Niveau B 

Graad B1-B3 

Werkregime 1VTE 

 

2. Positionering in het organogram 

Leiding krijgen van Directeur W13 

Collega’s in de functie Team Wonen en Energie, Team W13 

 

3. Doel van de functie 

De medewerker Wonen staat 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. Door concreet aan de 

slag te gaan in twee werkingen wordt de link actief gelegd en de expertise tussen Wonen en Energie 

gekoppeld in concrete dossiers. 

- Het Energiehuis is een initiatief van de Vlaamse overheid en wordt aangestuurd door het 

Vlaams Energieagentschap (VEA). Vlaanderen wil dat het Energiehuis een aanspreekpunt is 

waar de burgers terecht kunnen met al hun vragen in verband met energiebesparing, 

renovatiewerken en hernieuwbare energie. In de regio Zuid-West-Vlaanderen is W13, de 

vereniging van 14 lokale besturen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, erkend als Energiehuis. 

De 13 loketten in de regio zijn hier het eerste aanspreekpunt voor de burgers. Het Energiehuis 

2.0 staat dan ook in voor onder andere de ondersteuning van deze 13 loketten in de regio op 

basis van hun noden en wil in de periode 2019 - 2021 een ontzorgingstraject uitwerken voor 

deze loketten. Als medewerker Wonen sta je in ruim partnerschap in voor de verdere uitbouw 

van deze backoffice.  

In de verkennende fase is het van belang om de diverse taken van de partners, de bestaande 

informatie (verzamelen van input van de lokale besturen) en de regionale noden te kennen. 

Het uitbouwen en versterken van het partnerschap met respect voor gelijkwaardigheid is 

hierbij van cruciaal belang. De medewerker Wonen koppelt de verschillende diensten van de 

partners aan elkaar en verwerkt deze in een duidelijke workflow ter ondersteuning van de 

loketten. In de verdere uitbouw van de backoffice sta je als medewerker Wonen ook 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.  



Het Energiehuis werkt een algemene dienstverlening uit voor iedere burger, maar met 

bijzondere aandacht voor de ondersteuning van mensen in een kwetsbare situatie. 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. We denken hierbij aan 

het zoeken van structurele mogelijkheden/ financieringsmogelijkheden om 

energiebesparende investeringen te doen, het koppelen van de expertise rond 

wonen/Energiehuis/energiescans in concrete dossiers, faciliteren van genetwerkt leren, …  

- Het “Regioproject Woonclub Zuid-West-Vlaanderen” zet in de regio 11 woonclubwerkingen 
neer. De Woonclub biedt ondersteuning in de zoektocht naar een woning op de private 
huurmarkt. De medewerker Wonen gaat samen met de bezoeker op zoek naar geschikte 
huisvesting. Daarbij wordt sterk ingezet op rechtenverkenning en het trainen van de 
vaardigheden van de cliënt. De medewerker Wonen geeft daarbij de nodige uitleg, advies en 
tips. Anderzijds is de Woonclub een actieve doorverwijzer naar de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in de regio (ondersteuning bij 
administratieve handelingen bij inschrijvingen). Verder kunnen bezoekers terecht bij de 
Woonclub voor advies rond huren of een aanvraag huurwaarborglening bij het Vlaams 
Woningfonds. 
 
Iedereen die binnen de regio woont en op zoek is naar een private huurwoning en deze 
moeilijk vindt, kan in de eigen gemeente op afspraak in een woonclubpunt terecht. Elk 
Woonclubpunt is wekelijks, twee keer per week, één keer om de twee weken of één keer per 
maand open. De professionele medewerkers worden eveneens in hun werking ondersteund 
door een 10-tal vrijwilligers/buddy’s. De medewerker Wonen staat ook in voor het 
continueren, praktisch organiseren en verder uitbouwen van de regionale vrijwilligerswerking. 
 
In de dagdagelijkse werking staat de medewerker Wonen in zeer nauw contact met de lokale 
woondiensten, de maatschappelijk werkers van de OCMW’s van de regio en van het CAW Zuid-
West-Vlaanderen. De medewerker Wonen staat in voor de dagdagelijkse werking en 
organisatie van de verschillende woonclubpunten, 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). De medewerker Wonen gaat zowel individueel met de doelgroep aan de slag 
als projectmatig.  

 
Als medewerker Wonen zet je actief in op:  

 Het ontwikkelen van netwerken en samenwerkingsverbanden in het domein Welzijn en 
Wonen en Energie gericht op oplossingen voor de problematiek van kwetsbare doelgroepen. 

 Het uitdenken en uitvoeren van acties en initiatieven om de positie van kwetsbare huurders 
en mensen geconfronteerd met energiearmoede structureel te verbeteren . 

 Het organiseren van beleidsoverleg en beleidssamenwerking om tot (verbeter)resultaten te 
komen. 

 Het aanwezig zijn op externe overlegstructuren (Bv. de lokale woonoverleggen, praktische 
werkgroepen wonen, overleggen rond wonen en energie). 

 Registreren en jaarlijks rapporteren van de werking aan de lokale besturen. 
 
  



4. Resultaatsgebieden 

 

1. Operationaliseren van het Energiehuis in de uitbouw van de backoffice naar de loketten toe. 

Operationaliseren van de woonclubwerkingen, de uitbouw van het netwerk en de continuering 

van de vrijwilligerswerking.   Verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie, het bijhouden 

van resultaten en rapportage van het Energiehuis en woonclubwerkingen waarin de medewerker 

Wonen actief is. Het instaan voor de administratie van beide werkingen, onder andere verwerking 

van dossiers, bijhouden van registratiebestanden, verwerking van documenten,… 

2. Operationaliseren van de vooropgestelde doelstellingen van het Energiehuis en de Regionale 

Woonclub i.s.m. het Team Wonen en Energie en de verschillende partners in de regio. Planmatig, 

procesmatig en doelgericht de verschillende deelaspecten van de beide werkingen verder 

uitwerken en uitvoeren. Instaan voor de organisatie van de eigen activiteiten of opdrachten, 

praktische uitvoering van alle deelaspecten van die activiteiten en toezien op een kwalitatieve 

uitvoering ervan. 

3. Samenwerken met externe partners ( bv. energieloketten, partners wonen en energie,…) en actief 

uitbouwen van relevante netwerken en samenwerkingsverbanden. Uitbouwen van doelgerichte 

relaties en overleggen met interne en externe partners met het oog op het uitwerken van een 

goede klantgerichte samenwerking.  

4. Actief signaleren van knelpunten en (structurele) verbetervoorstellen of oplossingen uitwerken. 

5. Aandacht hebben voor de eigen professionele ontwikkeling zodat de expertise op peil gehouden 

wordt.  

 

5. Kennis 

 

1. Kennis van de woon- en energieproblematieken van kwetsbare doelgroepen op de private en de 

sociale huurmarkt en woningmarkt. 

2. Kennis van individueel en oplossingsgericht werken met kwetsbare doelgroepen. 

3. Kennis van gestructureerd en projectmatig werken en werken in een netwerk. 

4. Bereid om technische kennis rond energie aan te leren. 

5. Kennis van diverse Microsoft Office 365- toepassingen. 

 

6. Competenties 

 

5.1 Kerncompetenties 

Cluster Informatie verwerkend gedrag 

 Probleemanalyse 

Het duiden van een probleem in zijn verbanden en het op een systematische wijze op zoek gaan naar 

bijkomende informatie om het probleem op te kunnen lossen. 

  



Cluster probleemoplossend gedrag 

 Klantgerichtheid 

Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne en externe klanten, ook 

wanneer die niet rechtstreeks geuit worden. 

Cluster Persoonsgebonden gedrag 

 Flexibiliteit 

Gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich bevindt en de personen 

waarmee men geconfronteerd wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde doel. 

Cluster Beheersmatige vaardigheden 

 Plannen en organiseren 

Structuur aanbrengen in tijd en ruimte, en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. 

Cluster Interactief gedrag 

 Overtuigingskracht 

Instemming verkrijgen van anderen voor een mening, activiteit of product door gepast gebruik te 

maken van beïnvloedingsmethodes, door goed onderbouwde argumenten en door autoriteit. 

 Samenwerken 

Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of aan het oplossen van problemen of 

conflicten, ook wanneer de samenwerking een onderwerk betreft dat niet direct van particulier belang 

is. 

 Schriftelijke communicatie 

Op een gestructureerde wijze en in begrijpbare en grammaticaal correcte taal ideeën en/of meningen 

op schrift te zetten zodat het doel, ze begrijpt.  

 Mondelinge communicatie 

Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek tot wie de boodschap is gericht, ze 

begrijpt.  

5.2 Overige competenties 

 

 Initiatief 

Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen 

  



 

 Stressbestendigheid 

Tijdens en na moeilijke situaties, onder sterke druk, tegenslagen of kritiek efficiënt blijven 

functioneren. 

 Sociale vlotheid 

Zich zonder moeite onder andere mensen begeven, gemakkelijk op anderen toestappen en zich in het 

gezelschap mengen.  

 


