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PILOOTROJECT INTERFACE RENO 2021/2022  

REF. RenovaS/Interface Reno/GP/2021 

VERENIGING 
Sinds 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. 

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. 

 

PROJECT 
INTERFACE RENO 

Het doel van dit project is het verbeteren van de kwaliteit van de verhuurde en 

bewoonde woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het vrijwaren van hun 

financiële bereikbaarheid op lange termijn. Het wil tevens aan de huurders uit het 

doelpubliek en aan de eigenaars een duurzame renovatie van de woningen verzekeren 

door met voorrang een beroep te doen op ondernemingen uit de sociale economie. 

Dit project wordt gedragen door drie partners: CAFA, CREDAL Plus en RenovaS. 

CAFA (Centre d’Accompagnement et de Formation pour Adultes) [Centrum voor 

begeleiding en vorming voor volwassenen] is een middenveldvereniging. De organisatie 

heeft als doelstelling het tegemoetkomen aan de basisbehoeften van de bewoners van 

Sint-Gillis, om hen op deze manier een menswaardig leven te schenken. Dit 

gecoördineerde dispositief dat rekening houdt met de begunstigde in zijn globaliteit, laat 

toe om individuele, collectieve en communautaire sociale acties op touw te zetten op 

het vlak van huisvesting, tewerkstelling, schuldbeheer en energie.  

CREDAL is een coöperatieve die als sociaal oogmerk heeft het promoten van een 

rechtvaardige en solidaire maatschappij, in het bijzonder op het vlak van het gebruik van 

geld, via ethische beleggingen, alternatief krediet, het financieren van verenigingen en 

collectieve- en burgerprojecten, enz. CREDAL wenst daarenboven ook deze acties en 

investeringen op het vlak van de huisvesting beter te oriënteren door bijzondere 

aandacht te besteden aan de steun voor de meest hulpbehoevenden. 

 

FUNCTIE De baan van projectbeheerder omvat: 

Het algemeen en effectief beheer van het project, de verantwoordelijkheid voor 

zijn goede ontwikkeling en het opzetten van middelen, het creëren van een 

netwerk en de nodige opzoekingen om de doelstelling tot een goed einde te 

brengen. 

• Het project Interface Reno leiden in naam van de vzw RenovaS samen met de 

verschillende partners; 

• Nieuwe partners zoeken, bevoorrechte relaties onderhouden met de 

bestaande partners en de duurzaamheid ervan verzekeren; 



• Relevante informatie opzoeken (opzoekingen, beproefde methodes, …) 

voor het uitvoeren, opvolgen en evalueren van de activiteiten van de 

dienst; 

• De nodige financiële middelen zoeken, samenbrengen en uitwerken voor 

de goede werking van het project; 

• Actief deelnemen aan de lopende projecten; 

• De toegangsvoorwaarden voor de dienst Interface Reno opvolgen en de 

begeleidingsprocedure, en er verslag van uitbrengen 

• Voorstellen formuleren om de werking te verbeteren van het werk; 

• Eventuele problemen identificeren en melden; 

• Het opzetten van de structuur, het besluitvormend kader en de uitwerking 

van het juridisch kader van de voorgestelde dienst coördineren en beheren; 

• De opleidingen volgen die vereist zijn voor de functie; 

• Actief deelnemen aan de teamvergaderingen  

• Het projectteam coördineren en beheren/ de taken ervan bepalen samen 

met de technisch beheerder/ster; 

• Ontmoetingen organiseren met het pilotagecomité bestaande uit de drie 

verenigingen; 

• Activiteitenrapporten opstellen; 

• De verantwoordelijke voor de sector vertegenwoordigen bij de 

besluitvormende instanties of opvolgingscomités van de projecten van de 

dienst; 

VEREISTE OPLEIDING Houder zijn van een universitair diploma en/of een bewezen ervaring hebben 

met team- en projectmanagement. 

PROFIEL 
De baan van projectbeheerder vereist: 

• Het opvolgen van overeenkomsten/charters met de subsidiërende overheden 

of met de partners; 

• Een (kleine) multifunctionele ploeg kunnen leiden; 

• Individuele gesprekken kunnen voeren met een gevarieerd publiek; 

• Groepen kunnen animeren; 

• Voorstellen, vernieuwende methodes en gebruiken ontwikkelen in het kader 

van het project en er een oplossingsgerichte aanpak in verwerken; 

• Schrijfvaardigheden 

• In staat zijn doeltreffend opzoekingen te verrichten en relevante informatie te 

bezorgen aan de verschillende betrokken actoren; 

• Een duurzaam administratief en financieel kader kunnen opzetten voor het 

project;  

• Het werk kunnen organiseren rekening houdend met prioriteiten en 

instructies; 

• Analyse- en evaluatievaardigheden hebben inzake o.a. financiële plannen;  

• Beschikken over de nodige vaardigheden m.b.t. informatica (Word, Excel, 

Outlook, …); 

• Actief kunnen luisteren en dialogeren; 

• De hiërarchische structuur en procedures naleven; 

• Het overzicht behouden; 

• Zin hebben voor initiatief en kunnen anticiperen; 

• Kunnen handelen met integriteit en professionalisme 

• Kunnen werken in team- en netwerkverband, samenwerken; 

• Stressbestendig zijn en zelfbeheersing hebben; 

• Kennis van Frans en Nederlands is vereist: goede mondelinge en geschreven 

kennis, zich goed kunnen uitdrukken. 

VOORWAARDEN • Voltijds;   

• Overeenkomst met gesubsidieerde bepaalde duur (2 jaar, mogelijke 

verlenging);  

• Infunctietreding: onmiddellijke infunctietreding; 



• Terugbetaling (100 %) van de kosten voor openbaar vervoer |vakantiegeld 

|eindejaarspremie | flexibel verlofsysteem; 

• Mogelijkheid om opleidingen te volgen. 

PLAATS      In een van de antennes van RenovaS in Schaarbeek 

KANDIDATUUR 
Het CV samen met een motivatiebrief dient te worden verzonden via email aan Edith 

Bauwens: ebauwens@renovas.be  

Referentie: RenovaS/Interface Reno/GP/2021 

Einddatum voor inzending: zondag 28 februari 2021 

Voor meer informatie over RenovaS:   

www.renovas.be 

Datum eerste gesprek : vrijdag 12/03 (uren te bepalen) 

 


