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Plaats in de organisatie 

 

 

 
Je rapporteert als outreachend jongerenwerker rechtstreeks aan het afdelingshoofd jeugd. Je werkt 
nauw samen met lokale partners, andere stadsdiensten en met medewerkers binnen je eigen directie 
en afdeling. Je overlegt regelmatig met jongeren en bewoners van Leuven.   

Doel van de functie 
De afdeling jeugd heeft als doel van Leuven een jeugdvriendelijke stad te maken waar alle kinderen 
en jongeren als volwaardige burgers zichzelf kunnen zijn. Dit doen we door:  

- psychische en fysieke ruimte, kansen en mogelijkheden te creëren voor hen; 
- te werken aan positieve beeldvorming;  
- organisaties en diensten te ondersteunen en met hen samen te werken;  
- activiteiten voor hen op te zetten; 
- hen als actieve burgers te betrekken en aan te spreken; 
- hun belangen te behartigen bij het beleid over de verschillende levensdomeinen heen. 

 
Om deze doelstellingen te realiseren, nemen we binnen verschillende netwerken een rol op en 
bouwen we de afdeling jeugd uit tot een kwalitatieve, deskundige en laagdrempelige organisatie.  
 
Jij bent als outreachende jongerenwerker mee het aanspreekpunt over het lokale jeugdbeleid in 
Leuven. Je werkt mee aan een beleid dat rekening houdt met en gedragen is door kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen. Ook organisaties of verenigingen die voor hen werken worden ondersteund 
binnen het jeugdbeleid.   

Je bent verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van het beleid door de doelstellingen te 
vertalen in concrete acties, deze uit te voeren en bij te sturen.    
 

algemeen directeur

directeur Samenleving

afdelingshoofd Jeugd

outreachend jongerenwerker
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Resultaatsgebieden 

 
1. Je zoekt en begeleidt intensief jonge anderstalige nieuwkomers in Leuven. Je leidt hen toe 

naar het diverse aanbod en sociaal netwerk in Leuven dat de nieuwkomers kan 
ondersteunen in hun integratieproces en verblijf in Leuven.  

Voorbeelden van activiteiten 

• Je leert de sociale context van deze jongeren kennen en zoekt verbinding met hen: 
� Je zoekt hen actief op in aandachtsbuurten, wijken, op straat, via school …; 
� Je bent hun eerste aanspreekpunt; 
� Je peilt en bespreekt hun noden en vragen; 
� Je helpt hen hun vragen helder en duidelijk te formuleren; 
� Mogelijke hulpvragen worden vroegtijdig gesignaleerd en beantwoord; 

• Je ondersteunt hen op maat: 
� Je leidt hen toe naar een daginvulling of naar een aanbod in de vrije tijd; 
� Je verwijst hen door of begeleidt hen naar diverse instanties die hen verder 

kunnen helpen. 
 

 
2. Je werkt aan de positieve beeldvorming en activering van jongeren in de stad. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je werkt samen met deze jongeren projecten uit om hen actief te betrekken in diverse 
samenlevingscontexten; 

• Je brengt de diverse jongeren (nieuwkomers, jonge Leuvenaars …) in contact met 
elkaar, met verschillende jeugdwerkorganisaties of andere initiatieven zodat nieuwe 
synergiën kunnen ontstaan; 

• Je brengt jouw expertise als jongerenwerker binnen in het jeugdbeleid van de stad en 
stelt zo nieuwe ideeën, concepten en verbeteringen voor.  
 

 
3. Je bouwt kennis op over de jonge nieuwkomers door deel uit te maken van de 

verschillende leefwerelden. Je vormt een brug naar diverse actoren en aspecten van de 
samenleving zodat de jongeren volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je werkt samen met deze jongeren projecten uit om hen actief te betrekken in diverse 
samenlevingscontexten; 

• Je gaat actief met de jongeren aan de slag; 
• Je staat als ‘coach’ naast jongeren zodat zij zelf aan een positieve leefwereld kunnen 

werken; 
• Je versterkt de jongeren door het organiseren van groepsbijeenkomsten, het opstellen 

van persoonlijke en sociale ontwikkelingstrajecten, het werken met rolmodellen of het 
doorverwijzen en begeleiden naar specifieke instanties of netwerken.  
 

 
4. Je hebt extra aandacht voor de plaatsen waar de kinderen en jongeren vertoeven en de 

buurten en wijken waar ze wonen. Je gaat eveneens aan de slag met medebewoners en 
gebruikers van plaatsen waar de jongeren wonen of vertoeven om eventuele 
samenlevingsuitdagingen te kaderen en te ondersteunen. 

Voorbeelden van activiteiten 

• Je werkt nauw samen met de buurt en de andere diensten binnen de stad 
(gebiedsgerichte werking, afdeling diversiteit en gelijke kansen, preventiedienst …); 

•  Je stimuleert/faciliteert kennismaking of georganiseerde ontmoetingen; 
• Je werkt mee aan  buurtinitiatieven, uitwisseling met buurtcomités; 
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• Je ondersteunt het gezamenlijk opzetten van wijkprojecten om het wederzijdse 
welbevinden te bevorderen en te zorgen voor een aangenaam leefklimaat. 
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Competenties 

Waardegebonden competenties 

1. Voortdurend verbeteren (niveau II) 

   
 Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

 Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt a ctief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken. 

• Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden …); 
• Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie  (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen …); 
• Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk; 
• Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden; 
• Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket  te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen. 

 

2. Klantgerichtheid (niveau II) 

 

 Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er 
 adequaat op reageren. 

Onderneemt acties om voor de klant de meest  geschikte oplossing te bieden bij vragen en problem en die minder voor de hand liggen. 
 

• Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen; 
• Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze; 
• Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant; 
• Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening; 
• Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht.  Verwijst zo nodig door of zoekt hulp; 
• Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant. 
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3. Samenwerken (niveau II) 

  

 Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat 
 niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. 

Helpt anderen en pleegt overleg. 
 

• Steunt de voorstellen van anderen en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen; 
• Stemt de eigen inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep; 
• Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen;  
• Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder de eigen opdracht;  
• Vraagt spontaan en proactief de mening van anderen.  

 

4. Betrouwbaarheid (niveau III) 

  

 Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale 
 en ethische normen (diversiteit, milieuzorg …).  Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Schept randvoorwaarden zodat de deontologische code  in de praktijk gebracht kan worden. 
 

• Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken, rond sociale en ethische normen en in het omgaan met diversiteit; 
• Zorgt voor een transparante structuur (inrichting) van de entiteit; 
• Zorgt ervoor dat iedereen in de organisatie of entiteit op de hoogte is van de verwachte normen voor gedrag (bijvoorbeeld: brengt het onderwerp 

regelmatig en systematisch ter sprake);  
• Spreekt anderen aan als onethische handelingen worden gesteld, regels en afspraken niet worden nageleefd enz.   
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Graadgebonden competenties 
 

1. Omgaan met stressfactoren (niveau II) 

 

Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit, tijds- of werkdruk of bij tegenslag, teleurstelling of kritiek. 

Blijft kalm en rustig in situaties van langdurig ve rhoogde druk of in crisissituaties die eigen zijn a an de opdracht. 
 

• Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn gesprekspartner het hem moeilijk;  
• Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding: vermijdt woordenwisselingen, reageert respectvol;  
• Blijft zich in crisismomenten open opstellen voor kritiek van anderen, en blijft bereid zijn eigen aanpak te toetsen; 
• Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en relativeren; 
• Blijft doorzetten in geval van tegenslagen en teleurstellingen.  

 
 

2. Overtuigingskracht (niveau II) 

  

 Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door goed onderbouwde argumenten te gebruiken, door dialoog en overleg aan te gaan, door 
 autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en door gepaste strategieën uit te bouwen.  

 Overtuigt door inhoud én aanpak. 
 

• Reageert adequaat en niet defensief op negatieve reacties of weerstand; 
• Toont begrip voor meningen en standpunten van anderen;  
• Enthousiasmeert anderen als hij zijn eigen voorstellen en ideeën verdedigt; 
• Brengt zijn argumenten scherp onder woorden; 
• Brengt een persoonlijke en genuanceerde argumentatie naar voren.  
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3. Netwerken (niveau II) 

 

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie of entiteit en die aanwenden om informatie, steun en 

medewerking te verkrijgen. 

Legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opd racht nuttig kunnen zijn . 

• Brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor; 
• Neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden; 
• Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang; 
• Legt op regelmatige basis nieuwe contacten ter gelegenheid van beurzen, seminaries, vakverenigingen, opleidingen; 
• Gaat actief op zoek naar collega’s uit andere entiteiten voor informatie, expertise; 
• Legt contacten met andere afdelingen als de eigen opdracht hen aanbelangt (bv. voor- of natraject, impact …); 
• Legt contacten met andere entiteiten om de slaagkansen van het eigen project te vergroten (samenwerking, steun. 

 

 

 

4. Organisatiesensitiviteit (niveau II) 

  

 Invloed en gevolgen onderkennen van (eigen) beslissingen, voorstellen en acties op andere onderdelen van de organisatie.  

Toetst eigen besluiten, voorstellen en acties aan ( de belangen van) andere entiteiten. 
 

• Maakt gebruik van expertise in andere entiteiten; 
• Schakelt een andere entiteit in bij het oplossen van problemen;  
• Zorgt ervoor dat hij weet wie de belanghebbenden zijn en dat hij beslissingen en ontwikkelingen zorgvuldig communiceert aan hen; 
• Creëert een draagvlak voor voorstellen door informatie te verschaffen; 
• Betrekt andere entiteiten binnen de organisatie bij overleg en besluitvorming. 
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5. Initiatief (niveau II) 
 
Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen. 
 
Neemt het initiatief om structurele problemen binne n het eigen takendomein op te lossen (reactief en s tructureel)  

• Heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar of brengt ze onder de aandacht; 
• Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren;  
• Stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken;  
• Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd; 
• Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk verbeterd kan worden. 

 
 

 

6. Organiseren (niveau II) 

De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de doelstellingen te bereiken conform de planning. 

Coördineert acties, tijd en middelen. 
 

• Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht te werk;  
• Organiseert zich op zodanige wijze dat hij een overzicht kan bewaren;  
• Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de beschikbare middelen; 
• Zet schaarse middelen (mensen, instrumenten …) zo in dat ze optimaal benut worden;  
• Is resultaatgericht in zijn actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met duidelijke doelen en timing); 
• Voorziet voor een omvangrijkere opdracht in een actieplan met benodigde budgetten, middelen, mensen en informatie. 
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Functiespecifieke competenties (niveau I tot en met III) 
 

1. Computervaardigheden  

• Courante kantoortoepassingen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint…): niveau II. 
• Gevorderde kennis en gebruik van specifieke software-pakketten,(web)applicaties en/of databanken binnen je eigen werkdomein: niveau II. 

 

2. Procedures en wetgeving  

• Basiskennis en inzicht in de wetgeving van je werkdomein: niveau I. 
 

3. Sectorspecifieke competenties  

• Basiskennis van theorieën van en beleid rond integratie en interculturele samenleving en uitdagingen in Vlaanderen: niveau I. 
• Je bent vertrouwd met en hebt een basiskennis over de jeugdsector in Vlaanderen. Meer specifiek betekent dit dat je: 

� de belangrijkste (koepel)organisaties, steunpunten en actoren binnen het jeugdveld kent met het accent op jeugdwerk en jeugdruimte;  
� de belangrijkste informatiekanalen voor de jeugdsector kent met het accent op jeugdwerk en jeugdruimte; 
� op de hoogte bent van het algemeen en lokaal jeugdbeleid. 

• Inzicht in en vertrouwdheid met de welzijnssector en vrijetijdsaanbod: niveau I. 
• Basiskennis over buurtwerk en groepswerkmethodiek, in theorie van de maatschappelijke kwetsbaarheid, in processen van sociale uitsluiting, in 

(kans)armoede: niveau I. 
• Je hebt basiskennis van de psychologie van het kind en jongere, van orthopedagogische aspecten van spel en je kan ze toepassen naargelang de 

noden van de kinderen, jongeren ... zowel individueel als in groep: niveau I. 

 

 

  


