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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Wijkmonitor 
 
 
 
Administratief medewerker m/v 

 

 
Wijkmonitor 

 
Een team van sociaal assistenten zorgt voor de uitbouw van sterke individuele 
(professionele) relaties met (kandidaat-) huurders. Door deze werking moeten  
(kandidaat-) huurders  ‘weten’ en ‘voelen’ dat zij terecht kunnen bij de sociale dienst van 
WoninGent voor het aankaarten en bespreken van individuele problemen omtrent hun 
woning en/of hun (financiële/sociale) gezinssituatie. Samen met hen gaan we op zoek 
naar een oplossing. 

 

De sociale dienst heeft tot doel de kwaliteit van het samenleven van huurders onderling 
en met de buurt te vergroten. Dit doen we door het uitwerken van een beleid omtrent 
sociale leefbaarheid, het opzetten van procedures en samenwerkingen (overlast, 
gebiedsgerichte werkingen, diensten…), alsmede het inschakelen van huurdervrijwilligers 
en buurtbewoners bij het uitwerken van leefbaarheidsprojecten, preventie- en 
sensibiliseringsacties. 

 

De afdeling sociale dienstverlening en leefbaarheid heeft twee grote pijlers: 

- Sociale dienstverlening: De toegewezen taak en/of verantwoordelijkheid betreft 
een ‘individueel’ probleem met specifieke huurder(s); 

- Sociale leefbaarheid: De toegewezen taak en/of verantwoordelijkheid betreft een 
‘algemeen’ wijkprobleem, zijnde een extern, ‘algemeen’ probleem dat zich 
voordoet in een gebouw en/of wijk van de maatschappij. 

 

 

Je behoort tot de bewonerswerking. 

Je rapporteert aan de teamcoördinator sociale dienstverlening en in tweede instantie aan 
het afdelingshoofd sociale dienstverlening. 

 
U bent back up voor de andere wijkmonitoren  
 

 

Graad 
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Opleiding: bij voorkeur hoger onderwijs in de richting maatschappelijk werk of 
gelijkwaardig door relevante ervaring.  

Ervaring: bij voorkeur relevante ervaring in de sociale sector. 

 

 
Kernopdrachten:  
 

Opbouw individuele vertrouwensrelatie huurders 

Je bouwt individuele professionele vertrouwensrelaties met huurders op, zodat huurders 
‘weten’ en ‘voelen’ dat zij terecht kunnen bij jou, de sociale dienst van WoninGent, voor 
het aankaarten en bespreken van eventuele problemen omtrent hun woning en/of hun 
(financiële/sociale) gezinssituatie (inclusief ingeval van urgentie, zoals brand, gaslek…).  

Je gaat daarbij samen met de huurder op zoek naar een eventuele oplossing en helpt hen 
waar nodig bij het afhandelen van administratieve formaliteiten alsmede het bemiddelen 
bij instanties en organisaties (OCMW, politie, verzekeringsmaatschappijen…). 

 

Burenbemiddeling 

Je treedt op als bemiddelaar en behandelt meldingen en klachten tussen twee huurders 
en/of huurder – privé-eigenaar, zodat ruzies en/of klachten zo veel mogelijk in der minne 
uitgeklaard kunnen worden.  

Wanneer een individueel voorval en/of probleem leidt tot meldingen en/of klachten van 
mede- en/of buurtbewoners, werk je ondersteunend en treed je bemiddelend op voor de 
individuele huurder. 

Waar nodig bied je hulp en/of ondersteuning aan de individuele huurder met betrekking 
tot contacten en op te volgen procedures met het OCMW, CAW en/of de politie... 

 

Bemiddeling bij betalingsproblemen 

Op basis van de lijsten komende van de verhuurdienst ga je op huisbezoek bij wanbetalers 
en huurders met betalingsproblemen om te kijken of er bemiddeld kan worden en 
eventuele afbetalingsplannen kunnen worden opgesteld.  

 

Afleggen huisbezoeken 

In overleg met het afdelingshoofd sociale dienstverlening en de dienst verhuur, leg je 
(systematisch) huisbezoeken af bij zittende (en kandidaat-) huurders om de stand van 
zaken op te meten en te kijken of deze huurders al dan niet extra (sociale) hulp kunnen 
gebruiken.  

In het kader van nieuwbouwprojecten, leg je voorafgaandelijk huisbezoeken af ten einde 
de nieuwe huurder(s) te onthalen en tevens eventuele ‘risico’ huurders in kaart te 
brengen.  

 

 

Functievereisten 
& weddeschaal 

Functie-inhoud 

http://www.woningent.be/


 

WoninGent cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nummer 4150 – BTW BE 0400.032.156 – RPR 
Gent       
Maatschappelijke zetel: Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent  – Tel 09 235 99 00  – www.woningent.be  
Gebouwenwerking: Brusselsesteenweg 479 – 9050 Gent  
Bewonerswerking: Kikvorsstraat 113-115 – 9000 Gent    

Begeleiding bij verhuizingen ikv grote renovatieprojecten 

Je geeft begeleiding en ondersteuning aan zittende huurders wanneer deze naar 
aanleiding van grote renovatiewerken die uitgevoerd dienen te worden hierdoor niet in 
hun woonst kunnen blijven. 

 

Overlegplatforms 

Je neemt deel aan overlegplatforms met sociale partners en onderhoudt relaties met het 
OCMW, CAW, Focus-wonen, …. 

 

Gegevensbeheer 

Je draagt bij tot het optimaal gegevensbeheer binnen de sociale dienst en werkt hiervoor 
ondersteunend aan de teamcoördinator sociale dienstverlening, het afdelingshoofd 
sociale dienstverlening en aan de manager bewonerswerking. 

 

Beleid sociale leefbaarheid 

In overleg met de manager bewonerswerking, afdelingshoofd sociale dienstverlening en 
de teamcoördinator sociale dienstverlening werk je een beleid uit rond het (proactief en 
retroactief) verbeteren van de sociale leefbaarheid in de wooncomplexen en –wijken, 
zodat de kwaliteit van het samenleven in een buurt en de betrokkenheid van huurders 
zowel onderling als met betrekking tot de buurtbewoners wordt vergroot.  

In dit kader, overleg je, stem je af en werk je samen met het afdelingshoofd sociale 
dienstverlening, de teamcoördinator en de wijkmonitoren met betrekking tot acties die al 
dan niet gezamenlijk ondernomen worden. 

 

Leefbaarheidsonderzoek 

Je organiseert op regelmatige basis een onderzoek naar de leefbaarheidsituatie van de 
huurdersbuurten per complex en/of wijk.  

Je verzamelt, analyseert en verwerkt de resultaten van het onderzoek en werkt op basis 
hiervan voorstellen uit om preventie- en sensibiliseringsacties op touw te zetten zodat de 
leefbaarheid in deze wooncomplexen en/of wijken wordt vergroot, zowel voor de 
huurders als voor de buurtbewoners. 

 

Overlastprocedure en bemiddeling 

Je werkt een procedure en richtlijnen uit voor overlast (lawaai, geurhinder, zwerfvuil…) en 
vandalisme veroorzaakt door huurders van de maatschappij. Alsmede onderneem je en 
werk je (preventieve) acties uit zodat zoveel mogelijk overlast en/of vandalisme kan 
worden voorkomen.  

Daarnaast bemiddel je bij conflicten tussen huurders onderling en/of buurtbewoners met 
betrekking tot samenlevingsproblemen en/of –klachten, zodat in overleg met de 
betrokkenen op zoek kan worden gegaan naar het vinden van een oplossing. 

Opdat de gemoederen kunnen worden gekalmeerd en de klachten/overlast kunnen 
worden opgelost, neem je de volgende acties: 

- Je onderzoekt de klacht;  

- Je stemt af met alle betrokken partijen (huurders, de buurtbewoners, politie…);  
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- Je brengt de dienst sociale dienstverlening op de hoogte indien de aanleiding ligt 
in een individueel voorval of probleem;  

- Je gaat op zoek naar oplossingen en bemiddelt (al dan niet gezamenlijk met de 
dienst sociale dienstverlening)  

 

Gebiedsgerichte werking en diverse wijkgerichte diensten 

Je detecteert meldingen, klachten, nood aan diensten… in verband met de sociale 
leefbaarheid in de diverse wooncomplexen en –wijken en je brengt de algemene en 
specifieke noden van deze buurten in kaart.  

Op basis hiervan bepaal je hoe tegemoet kan worden gekomen aan deze algemene en 
specifieke noden door het uitwerken en organiseren van een gebiedsgerichte werking 
alsmede het aanbieden van diverse wijkgerichte diensten en er voor te zorgen dat de 
ondernomen acties en aangeboden diensten zijn toegespitst op de specifieke noden van 
de verschillende wooncomplexen en –wijken.   

 

Vrijwilligerswerking huurders 

Het opzetten en onderhouden van netwerken van vrijwillige huurders die kunnen worden 
ingeschakeld om leefbaarheidsinitiatieven uit te werken met betrekking tot: 

- De organisatie van praktische zaken binnen het wooncomplex, -wijk en/of buurt, 
zoals buurtwacht, opruiming, buitenzetten van vuilnis…; 

- Het ondersteunen, begeleiden en mee helpen uitwerken van constructieve 
huurdersinitiatieven; 

- Het stimuleren van huurdersparticipatie, zijnde het actief betrekken tot 
deelname van huurders bij allerlei (sociale) activiteiten met de buurt; 

- Het stimuleren van de responsabilisering bij de huurders, zijnde het vergroten 
van het bewustzijn van samenleven in een complex en buurt met andere 
huurders en buurtbewoners (opvolgen van ‘regels’ ivm geluidshinder, overlast…). 

 

Bewonersparticipatie 

Je neemt initiatieven tot het aanspreken en betrekken van buurtbewoners bij het 
samenleven met de huurders van de maatschappij, zodat de buurtbewoners bereid zijn 
om (actief) mee te participeren in initiatieven die worden genomen ter verbetering van 
het samenleven en de leefbaarheid van het desbetreffende wooncomplex, -wijk en buurt. 
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Informatienetwerk sociale leefbaarheid 

Je informeert en communiceert op regelmatige basis met de huurders en buurtbewoners 
omtrent allerlei initiatieven en acties op het vlak van het vergroten van de leefbaarheid in 
hun buurt.  

Hiertoe organiseer je huurders- en/of buurtvergaderingen waar er ruimte wordt 
gecreëerd voor het bespreken van mogelijke problemen en/of bedenkingen komende van 
huurders en/of buurtbewoners en er waar samen met de betrokkenen gezocht wordt naar 
oplossingen.  

Belangrijkste interne interacties:  
Afdelingshoofd sociale dienstverlening, teamcoördinator, andere wijkmonitoren, 
medewerkers verhuur en de gebouwenwerking 

Belangrijkste externe interacties: 
OCMW, huurders, advocaten, stadsdiensten, politie, sociale organisaties. 

Houvast
Ondersteunend
Mensgericht
Engagement
 

Organisatiecompetenties WoninGent 

Efficiënt werken           2 

Klantgerichtheid 3 

Samenwerken 3 
Functie specifieke competenties 

Communicatie mondeling    2 

Communicatie schriftelijk      2 

Initiatief  2 

Nauwkeurig werken      1 

Netwerken      1 

Onderhandelen     1 

Zich empathisch opstellen     2 

Zich sociaal vlot opstellen     2 

Attitude 

Zich flexibel opstellen 2 

Zich stressbestendig opstellen 2 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 
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Competenties WoninGent 

 
 
Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te voeren. 
De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste niveau, niveau 3 
het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau dat van toepassing  is op 
uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger niveau wordt aangeduid, u ook 
de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij de 
competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden coachen en 
begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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