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TITEL OFFERTE PROJECTLEIDER voor het duurzaam wijkcontract Kleine Helling 2020-2027 [M-V]  

REF. RenovaS/Projectleider DWCKH/2019- 

VERENIGING Sedert haar oprichting in 1996, speelt RenovaS voor de gemeente Schaarbeek de 
rol van schakel tussen de gewestelijke en gemeentelijke initiatieven op het vlak van 
stadsvernieuwing en de bewoners. De gemeente heeft haar de coördinatie van de 
opeenvolgende wijkcontracten op het gemeentelijk grondgebied toevertrouwd: 
het duurzaam wijkcontract Kleine Helling is het dertiende! 
Naast de opvolging van de bouw- en renovatieprojecten of de inrichtingsprojecten 
van openbare ruimten, leidt RenovaS in deze wijken ook acties voor de 
sensibilisatie en informatie van de bewoners. 

FUNCTIE De functie tijdens het uitwerkingsjaar van het programma: 
• De gemeente en het studiebureau bijstaan bij de uitwerking van het 

programma en meer bepaald in de diagnosefase. 
• Raakvlak zijn tussen de verschillende interveniënten: bewoners, gemeente, 

gewest, studiebureau, plaatselijk verenigingsleven, … 
• De gemeente en het studiebureau bijstaan bij de organisatie van de 

vergaderingen met de bewoners en andere lokale actoren. 
• Deelnemen aan het opzetten en het uitvoeren van verschillende 

sensibiliserings- en informatieacties. 
• Analyseren van de verschillende hypothesen die werden weerhouden door het 

studiebureau. 
 

De functie tijdens de 50 maanden van de uitvoering van het programma: 
• Verantwoordelijk zijn, binnen een ploeg, voor de verwezenlijking van het 

duurzaam wijkcontract. 
• Het raakvlak zijn tussen de verschillende interveniënten zijn: bewoners, 

gemeente, gewest, para-regionale instellingen, … voor de uitvoering van het 
programma. 

• Een kalender opstellen voor elke operatie van het programma en zorgen voor 
de follow-up. 

• Toezien op de budgettaire follow-up van het programma. 
• Toezien op het behoud van de coherentie bij de uitvoering van de 

verschillende assen onderling en bevordert de synergiën met andere projecten 
die gepland zijn in en nabij de perimeter van het duurzaam wijkcontract. 

• De dossiers voorbereiden die aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
de gemeenteraad en de gewestelijke regering moeten worden voorgelegd. 

• Samen met zijn-haar speciaal afgezant de informatie en de participatie van de 
bewoners verzekeren (meer bepaald tijdens de openbare onderzoeken). 

• Opstellen het activiteitenrapport. 

 

 

 



 

De functie tijdens de 30 maanden van de uitvoering van het programma: 

• De technische cel bijstaan tijdens de werffase van de verschillende operaties. 

• Specifieke informatiemiddelen voorzien met betrekking tot het verloop van de 
werven. 

• De inwerkingstelling van de verschillende verwezenlijkte infrastructuren 
coördineren met de toekomstige gebruikers (follow-up van de beheerplannen). 

• De modaliteiten voor de bestendiging van de verwezenlijkte operaties 
onderzoeken. 

 
 
 

VEREISTE OPLEIDING Houder zijn van een diploma hoger onderwijs in verband met de 
stadsvernieuwing. 

PROFIEL Voor de job van projectleider moet u: 
• projecten kunnen organiseren en coördineren in ploegverband, 
• dynamisch en uiterst nauwkeuring zijn, autonoom kunnen werken, 
• kunnen communiceren, kennis hebben van de vergader- en 

animatietechnieken, en gemakkelijk contacten kunnen leggen, kunnen spreken 
voor een publiek, 

• open van geest zijn voor de sociale- en milieuproblemen, 
• goede kennis hebben (of wil om te leren) van de stedenbouwkundige en 

institutionele context van Brussel, de stedenbouwkundige en administratieve 
reglementen (kennis hebben inzake de regels voor openbare aanbestedingen is 
een pluspunt), 

• beschikbaar zijn om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken 

Kennis van Nederlands en Frans is een vereiste: goede mondelinge en schriftelijke 
kennis, zich goedkunnen uitdrukken. 

VOORWAARDEN • Overeenkomst van onbepaalde duur 
• Voltijds 
• Infunctietreding: januari 2020 

TEWERKGESTELD TE Schaarbeek 

KANDIDATUUR Het CV samen met een motivatiebrief dient te worden gestuurd via email aan 
Nicolas Boroukhoff, directeur: nboroukhoff@renovas.be 
Einddatum: 5 december 2019 om 17 uur. 

 


