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Functie-

omschrijving 

WoonWinkel West wil de bewoners bijstaan bij hun vragen in verband 

met huisvesting. Tot het werkingsgebied van de intergemeentelijke 

samenwerking WoonWinkel West behoren 5 geclusterde steden en 

gemeenten uit de Westhoek. Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, 

Kortemark en Veurne werken de voorbije jaren samen op vlak van wonen. 

 

Het project werd erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaamse 

Gewest voor een nieuwe periode van 6 jaar (2020-2025), met reële 

kansen op verlenging. 

 

Doelstellingen van de woonwinkel zijn: 

– Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod. 

– Woningkwaliteit en woonomgeving verbeteren. 

– Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen. 

 

Als beleidscoördinator van de WoonWinkel West geef je leiding aan een 

team medewerkers. Je stuurt hen aan in de uitvoering van diverse 

opdrachten binnen het woonbeleid. Samen met je team werk je voor de 

gemeenten van de woonwinkel (Diksmuide, Houthulst, Kortemark, Lo-

Reninge en Veurne).   

 

Je werkt actief mee aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen in alle 

gemeenten binnen het werkingsgebied en werkt hiervoor nauw samen 

met de gemeentelijke administraties, externe partners, …. 

 

Daarnaast sta je ook in voor het dagelijks beheer (aankopen, personeel, 

…) van de woonwinkel. Je zorgt voor de praktische en inhoudelijke 

werking van de bestuursorganen en volgt het financieel beheer. Je bent 

de penhouder van subsidiedossiers en verantwoordelijk voor de 

rapportage aan hogere overheden. 

 

1. ALGEMENE COÖRDINATIE: 

 

– Aansturen, opvolgen, motiveren en ondersteunen van de medewerkers  

– Periodiek overleg met beleidsverantwoordelijken van de aangesloten 

gemeentebesturen en OCMW’s 

– Uitbouwen van een netwerk met relevante actoren in de regio en 

samenwerking in kader van de uitvoering van de projectdoelstellingen 

– Je volgt de relevante wetgeving op 
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– Je staat in voor het operationaliseren van de doelstellingen en de acties 

neergeschreven in het project in de deelnemende gemeenten in 

overleg met beleid en ambtenaren van de gemeenten 

– Doorlichting van de huisvestingsituatie in elke gemeente 

– Organiseren van het lokaal woonoverleg 

– Gemeenten ondersteunen in de voorbereiding/ontwikkeling  en 

uitvoering van een woonbeleid 

– Initiatieven nemen om particulieren en professionelen te sensibiliseren 

over wonen (algemeen of specifiek) 

– Organiseren van vormingsmomenten voor doorverwijzers en 

kwetsbare groepen op de woningmarkt 

– Organiseren van vormingsmomenten voor professionelen 

– Informeren omtrent wonen door folders uit te geven, door artikels te 

schrijven voor info-krantje gemeente, infosessies te organiseren, door 

partners aan te spreken,… 

– Organiseren van themawerkgroepen met en voor andere diensten 

– Je bent eindverantwoordelijke voor de algemene werking 

– Je bent het aanspreekpunt voor verschillende partners en/of 

woonactoren en/of diensten zowel intern als extern 

 

2.  COMMUNICATIE NAAR DE BURGER OVER DE 

WOONWINKEL EN ZIJN ACTIVITEITEN 

 

– Opmaken werkingsverslag, jaarverslagen en voortgangsrapporten 

– Voorbereiden en verslaggeving van de stuurgroep van de WoonWinkel 

West 

– Rapporteren aan de stuurgroep en de Vlaamse overheid   

 

3. FINANCIEEL BEHEER  

 

– voorbereiden van de opmaak van budget, budgetwijzigingen en 

meerjarenplanning 

– opvolgen interne richtlijnen financiële dienst 

 

 

Kennis     

vereisten 

 

– kennis op gebied van wonen en huisvesting 

– kennis van de gemeentewet en decreet lokaal bestuur 

– inzicht in structuren en instellingen, werkzaam in het 

huisvestingslandschap 

– inzicht in trends op het vlak van huisvesting 

– kennis van de sociale kaart 

– kennis in trends in de sociale sector 

– kennis van beleidsmatige en interbestuurlijke processen 

– kennis basistoepassing onderhandelingstechnieken, 

vergadertechnieken en managementtechnieken 

– kennis van het Officepakket 

– je bent bereid je bij te scholen en op eigen initiatief de vakliteratuur 

op te volgen 

 



 

DVV WESTHOEK – FP BELEIDSCOÖRDINATOR WOONWINKEL WEST DVV WESTHOEK  3 

Vaardigheids- 

vereisten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attitude-

vereisten 

 

– over de nodige leidinggevende capaciteiten beschikken 

– communicatief beschikken over goede mondelinge en schriftelijke 

communicatievaardigheden zowel naar beleid, medewerkers, 

ambtenaren, als naar de burgers van het werkingsgebied 

– in staat zijn om een woonbeleidsvisie uit te werken 

– op een planmatige manier kunnen werken 

– kunnen initiatief nemen 

– vlot en correct kunnen samenwerken: binnen het eigen team, met 

private organisaties, met overheden 

– faciliterend en probleemoplossend kunnen werken 

– administratieve vaardigheden 

 

– zich politiek neutraal opstellen t.o.v. beleidsmensen en medewerkers 

– zin voor initiatief, dynamisme, doorzettingsvermogen 

– diplomatische houding 

– loyaliteit t.o.v. medewerkers en bestuur 

– flexibiliteit naar uurrooster 

– beroepsgeheim respecteren; discreet en tactvol zijn 

– diplomatische houding 

– groot verantwoordelijkheidsgevoel 

 

 

Diverse 

 

 

– Je hebt minimum 6 jaar relevante ervaring 

– Je bent in het bezit van een masterdiploma  

– Minimum rijbewijs B 

– Beschikt over eigen wagen 

 

 

 


