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Functiebeschrijving 
Straathoekwerker  

Dienst Welzijn 

Deeltijds 22,8u (0,6 VTE) 
 

 

1. FUNCTIE 

 Concrete functie: straathoekwerker rondhangende jongeren. 

 Brutomaandwedde volgens barema (Niveau: B1–B3: min. € 1.419,12 - € max. 2.319,17). 

 Deeltijds contractueel verband – 22,8u (0,6 VTE). 

 Contract bepaalde duur 1 jaar. 

 Dienst Welzijn. 

 

2. PLAATS IN DE ORGANISATIE 

Rapporteert aan het afdelingshoofd Vrije Tijd en Welzijn. Werkt nauw samen met andere 

beleidscoördinatoren van de dienst Welzijn en dienst Vrije Tijd, met andere gemeentelijke 

diensten, en met partners zoals OCMW, politie, onderwijs, … 

 

3. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE 

De hoofdactiviteit van de straathoekwerker is veldwerk, contacten met jongeren op straat en 

het uitbouwen van een professioneel netwerk. De functie vereist beschikbaarheid ’s avonds en 

in het weekend. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor een gemeentelijk beleid over 

rondhangende jongeren. 

 

4. TAKEN 

4.1  Beleidsondersteunende taken 

 Voorbereiding, monitoring, evaluatie en coördinatie van het gemeentelijk beleid inzake 

rondhangende jongeren. 

 Afstemming zoeken met andere beleidsdomeinen. 

 Samenwerken met andere gemeentelijke en bovengemeentelijke diensten, overheden en 

andere relevante partners. 

 

4.2  Uitvoerende beleidstaken 

 Zicht krijgen op de verschillende hangplekken in Hoeilaart, op de (groepen) gasten, hun 

interesses en leefwereld. 

 Zicht krijgen op de betrokken maatschappelijke instellingen in de regio en hun functioneren 

(school, jeugdwerk, jeugdhuis, hulpverlening, politie, OCMW, ...). 

 Ondersteuning bieden aan de (hang)jongeren op verschillende leefdomeinen: informatie 

verstrekken, doorverwijzen, weerbaarheid van de doelgroep verhogen, aansluiting zoeken 

met sport- en socio-cultureel aanbod. 

 Uitwerken van visie, doelstellingen en plan van aanpak geënt op een positieve omgang 

met jongeren in de publieke ruimte. 
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 Initiëren van een breed samenwerkingsverband met relevante partners om aan de slag te 

gaan met jongeren in de publieke ruimte. 

 

4.3  Slotbemerking 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe 

evoluties of organisatorische accenten binnen de gemeente.  

 

5. FUNCTIEPROFIEL 

5.1  Visie 

 Je bent pluralistisch, democratisch en multicultureel ingesteld. 

 Je erkent de rechten van de mens en van het kind. 

 Je respecteert en erkent de eigen verantwoordelijkheid, de eigen keuze van handelen en 

het tempo van de mensen waar je mee werkt. 

 Je staat achter de doelstellingen en deontologie van het straathoekwerk. 

 

5.2  Specifieke kennis 

 Je hebt zicht op de leefwereld van de doelgroepen van het straathoekwerk: 

- positie op maatschappelijk vlak. 

- sterktes, mogelijkheden, noden en behoeften. 

- armoede en achterstellingmechanismen. 

- gender, etnisch culturele afkomst, …  

 Je hebt inzicht in de werking van groepen (groepsdynamica) m.b.t. participatieprocessen, 

emancipatieprocessen, conflicthantering en werken met groepen. 

 Kennis van de sociale kaart. 

 Actieve kennis van het Nederlands. 

 Kennis van de meest gangbare softwaretoepassingen. 

 Brede interesse voor de cultuur- en vrijetijdsector. 

 

5.3  Vaardigheden 

 Organisatietalent:  

- je kan je werk en eventuele activiteiten en/of overleg organiseren. 

- je kan de belangrijkheid van verschillende taken inschatten, prioriteiten stellen en je 

werk plannen. 

- je kan planmatig werken op basis van doelstellingen op korte, middellange en lange 

termijn.  

- je kan zelfstandig een overlegstructuur opzetten. 

- je kan deze organiseren, leiden en ervan een verslag maken. 

 

 Communicatieve vaardigheden:  

- je spreekt en schrijft duidelijk. 

- je bent beknopt en ter zake indien nodig.  
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- je legt vlot contacten. 

- je kan actief luisteren.  

- je bent in staat te communiceren zowel op het niveau van de gasten, van de 

organisatie als op netwerk- en beleidsniveau. 

- je kan opgedane ervaringen in het werkveld vertalen naar je eigen organisatie en/of 

maatschappelijke instanties. 

 

 Begeleidingsvaardigheden:  

- je kan prikkelend en stimulerend werken: mensen nieuwe ervaringen laten opdoen, 

mensen de kans geven de eigen mogelijkheden en grenzen te leren kennen, 

leefwereldverruimend. 

- je kan participatief werken: doelgroepsleden verantwoordelijkheid geven en hen 

motiveren en activeren. 

- je kan het gebeuren op een positieve manier sturen. 

- je bent je bewust van je rol als referentiekader en hanteert dit ook.  

- je hebt een groot empathisch vermogen. 

- je hebt oog voor mensen in hun contextuele situatie: aandacht voor  ouders, kinderen, 

vrienden, wijk, school, lotgenoten, … 

- je kan correct en rechtvaardig optreden. 

- je gaat goed om met vertrouwelijke informatie. 

- je kan bij individuele hulpvragen op een professionele manier  luisteren, ondersteunen, 

begeleiden en doorverwijzen. 

- je biedt structuur indien nodig. 

- je kan en durft mensen begrenzen wanneer het nodig is.  

- je biedt veiligheid.  

- je kan omgaan met spanningen en conflictsituaties. 

 

 Team- en organisatiegericht werken:  

- je kan werken binnen en aan de doelstellingen van de organisatie. 

- je kan in team werken op basis van een functionele taakverdeling. 

- je wisselt actief informatie uit, je bent bereid verantwoording af te leggen. 

- je staat open tot samenwerking en overleg. 

- je kan omgaan en samenwerken met collega’s. 

- je houdt je aan afspraken. 

- je neemt initiatief en verantwoordelijkheid. 

- je bent loyaal. 

 

 Flexibiliteit:  

- je kan soepel overschakelen op verschillende taken en situaties.  

- je speelt vlot in op veranderingen. 

- je bent bereid te werken op momenten dat de doelgroep bereikbaar is, m.a.w. bereid 

tot avond- en weekendwerk. 
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 Andere vaardigheden: je bent besluitvaardig, ook in onverwachte en stresserende 

situaties, je neemt verantwoordelijkheid op, je bent consequent, je houdt je aan afspraken, 

je bezit voldoende redactionele en administratieve vaardigheden, je kan samenwerken, je 

kan omgaan met humor, je bezit een groot incasseringsvermogen en hebt geduld, je kan 

omgaan met het ritme van anderen en met doelstellingen van anderen waar je het niet 

mee eens bent. 

 

5.4  Persoonlijkheid en houding 

 Warmte: 

- je werkt graag met de doelgroepen. 

- je vertrouwt ze. 

- je kan hen het gevoel geven dat ze heel erg welkom zijn. 

- je kan hen troosten indien nodig, hen op tijd en stond schouderklopjes geven, hen 

genegenheid op maat geven. 

- je bent in staat om met hen plezier te maken, te lachen. 

- je bent solidair. 

 

 Respect: 

- je hebt respect voor je gasten, je erkent hen als individuen met hun eigen 

vaardigheden, competenties en mogelijkheden. 

- je bent bereid open te staan voor hun leefwereld en ervan te leren. 

- je gelooft dat de gasten wat te bieden hebben en je wil hen ook optimaal de kans 

geven om dit te uiten. 

- je wil een positieve confrontatie aangaan met de gasten op het niveau van 

verschillen in waarden, normen en cultuur. 

- je gaat ervan uit dat deze gasten verantwoordelijkheid kunnen nemen en je geeft 

hen deze verantwoordelijkheid ook zoveel mogelijk. Je laat verantwoordelijkheid 

liggen waar ze moet liggen. 

- je voert een open en eerlijke communicatie t.o.v. gasten. 

- je bent eerlijk. 

 

 Houding t.o.v. jezelf: 

- je bent eerlijk t.o.v. jezelf. 

- je bent positief (zelf)kritisch. 

- je accepteert jezelf met je sterke en zwakke kanten, je gaat hier op een realistische 

manier mee om waardoor je een referentiekader vormt.   

- je respecteert mensen maar je eist ook respect terug. 

- je bent bewust van je eigen bril: waarden, normen en ervaringen. 

- je blijft jezelf.  
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 Grenzen:  

- je durft ook nee te zeggen op vragen van de doelgroep. 

- je durft de gasten te confronteren met hun gedrag. 

- je geeft je persoonlijke en organisatiegrenzen aan t.o.v. de gasten. 

 

 Andere: 

- je hebt doorzettingsvermogen.  

- je bent stressbestendig. 

- je kan jezelf kwetsbaar opstellen. 

- je bent dynamisch, alert en initiatiefrijk. 

- je straalt gezag uit. 

 

6. AANWERVINGSVOORWAARDEN 

- Houder zijn van een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur uit een menswetenschappelijke 

richting (sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, maatschappelijke advisering, etc.). 

- Slagen in een selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef). 

 

7. INDIENEN VAN DE KANDIDATUREN 

Enkel schriftelijke kandidaturen met cv worden aanvaard.  

De kandidaturen worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen,                     

Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart en kunnen ingediend worden:  

- ofwel per brief, ten laatste op 6 maart 2017. De postdatum geldt als bewijs.  

- ofwel door afgifte op het gemeentesecretariaat, ten laatste op 6 maart 2017 om 16 uur.  

- ofwel per e-mail naar secretariaat@hoeilaart.be ten laatste op 6 maart 2017 om 16 uur. 

 

8. SELECTIE 

Er wordt voorzien in volgende selectieproeven: 

A. Schriftelijk gedeelte: 

Een schriftelijke proef die te maken heeft met het functieprofiel en de taken die de 

geselecteerde kandidaat zullen opgedragen worden. 

 

B. Mondeling gedeelte: 

Interview waarin de competenties, vereist voor de functie, bevraagd worden en waarin gepeild 

wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein. 

 

9. ALGEMENE INFORMATIE 

Wedde 

De jaren, gepresteerd in overheidsdienst, worden volledig in aanmerking genomen voor de 

berekening van de anciënniteit. 
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Functierelevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in 

aanmerking genomen voor de berekening van de anciënniteit. 

 

Bijkomende voordelen 

- Maaltijdcheques (€ 8). 

- Terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer.  

- Fietsvergoeding. 

 


