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TITEL OFFERTE PROJECTLEIDER.STER VOOR HET DUURZAAM WIJKCONTRACT POGGE 2017-2023 

REF. DWCPO/Projectleider.ster/2019 

VERENIGING Sedert haar oprichting in 1996, vormt RenovaS de schakel tussen de gewestelijke 

en gemeentelijke initiatieven op het vlak van stadshernieuwing en de bewoners 

van Schaarbeek. De gemeente vertrouwt haar de coördinatie van de opeenvolgde 

wijkcontracten op het gemeentelijk grondgebied toe: het duurzaam wijkcontract 

Pogge is het 11de van de 13 stadsvernieuwingsprogramma’s die in Schaarbeek 

worden uitgevoerd! 

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 Het duurzaam wijkcontract Pogge bevindt zich momenteel in het 3de 

uitvoeringsjaar. De projectleider.ster zal, gedurende de resterende 4 jaar volgende 

functies verzekeren: 

• Verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van het duurzaam wijkcontract 

in een team van 3 personen. 

• De schakel vormen tussen de verschillende belanghebbenden voor de 

uitvoering van het programma: bewoners, gemeente, gewest, para-regionale 

instellingen, …. 

• Een kalender opstellen voor elke operatie van het programma en de opvolging 

ervan verzorgen. 

•  De financiële opvolging van het programma verzekeren. 

• Specifieke informatiemiddelen voorzien met betrekking tot de verschillende 

projecten, meer bepaald tijdens de openbare onderzoeken. 

• De samenhang in de uitvoering van de verschillende assen onderling 

verzekeren en synergiën met andere geplande projecten in en nabij de 

perimeter van het duurzaam wijkcontract bevorderen. 

• De dossiers die aan het College van Burgemeester en Schepenen, de 

gemeenteraad en de gewestelijke regering moeten worden voorgelegd 

voorbereiden. 

• Samen met zijn/haar speciaal afgezant de informatie en de participatie van de 

bewoners verzekeren. 

• Het activiteitenrapport opstellen. 

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

• Specifieke communicatiemiddelen opzetten inzake het verloop van de werven. 

• De inwerkingstelling van de verschillende verwezenlijkte infrastructuren 

coördineren met de toekomstige gebruikers (opvolging van de 

beheerplannen). 

• De modaliteiten om de verwezenlijkte operaties te bestendigen bestuderen. 



 

 

 

VEREISTE OPLEIDING Houder zijn van een diploma hoger onderwijs gerelateerd aan stadsvernieuwing. 

PROFIEL Als projectleider.ster moet u: 

• projecten kunnen organiseren en coördineren in teamverband, 

• dynamisch, gemotiveerd en uiterst nauwkeuring zijn, autonoom kunnen 

werken, 

• kunnen communiceren, kennis hebben van de vergader- en 

animatietechnieken en gemakkelijk contact kunnen leggen, kunnen spreken 

voor een publiek, 

• open van geest zijn voor de sociale- en milieuproblemen, 

• goede kennis hebben van de stedenbouwkundige en institutionele context van 

Brussel, de stedenbouwkundige en administratieve reglementen (of bereid zijn 

om het te leren), 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: goed mondeling en schriftelijk 

begrip en vlot uitdrukkingsvermogen. 

VOORWAARDEN • Voltijds  

• Overeenkomst van onbepaalde duur 

• Infunctietreding: september 2019 

TEWERKGESTELD TE Wijkantenne Pogge: Goossensstraat 5 te Schaarbeek 

KANDIDATUUR Het CV samen met een motivatiebrief dienen per mail te worden verstuurd aan 

Edith Bauwens, cel methodologie: ebauwens@renovas.be 

Referentie: DWCPO/Projectleider.ster/2019  

Einddatum: maandag 19 augustus 2019 om 18u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie aangaande het duurzaam wijkcontract Pogge:   

https://www.renovas.be/home/herwaardering-van-de-wijken/pogge-2017-2020-

home/onthaal/ 

 


