Je bent een netwerker en verbinder? Ben jij ook overtuigd dat
burgerparticipatie meer dan ooit nodig is? Hou je van een vernieuwende
aanpak? Door uitbreiding zijn wij op zoek naar een

enthousiaste projectbegeleider ‘iedereen digitaal
mee’ (m/v/x)
met een voltijds contract van onbepaalde duur

Onze samenleving is, mede door de coronacrisis, versneld geëvolueerd naar een digitale
samenleving. Mensen zonder digitale toegang, hebben het vaak bijzonder moeilijk en lopen een
verhoogd risico op uitsluiting in diverse levensdomeinen. Dit project is daarom een belangrijke
hefboom in het realiseren van maatschappelijke integratie en welzijn voor iedere burger.
Als projectbegeleider zal je o.a. burger-inspraak-platformen opstarten en begeleiden, samen
met de betrokken lokale besturen en haar inwoners, om met de ingebrachte kennis te komen
tot een gedragen visie over hoe de besturen hun inwoners kunnen versterken op vlak van
digitalisering.
Stadsregio Turnhout+ is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille,
Oud-Turnhout en Vosselaar en de stad Turnhout. Zij werken al lang intens samen. Het
samenwerkingsverband coördineert het gezamenlijke beleidswerk van de gemeenten, voert
projecten uit en biedt zelf ook diensten aan burgers aan. Meer info op
www.stadsregioturnhout.be.

Je opdracht
•
•

•
•

In kaart brengen van de reeds bestaande initiatieven en partners. Je zet
samenwerkingen op met relevante actoren.
Burgerplatformen opzetten in de lokale besturen van stadsregio Turnhout – in
samenspraak met collega’s daar en afgestemd op de lokale situatie – met aandacht voor
àlle burgers.
De intergemeentelijke werkgroep, die zich buigt over het topic, faciliteren en voeden
met informatie vanuit de burgerplatformen om tot een gezamenlijke visie te komen.
Actief mee op zoek gaan naar (project)mogelijkheden voor het ‘verankeren’ van de visie
per lokaal bestuur.
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•

•

Je zorgt voor het opstellen van een beleidsplan rond e-inclusie dat enerzijds lokaal
maatwerk voor de lokale besturen en anderzijds samenwerkingen tussen de lokale
besturen borgt.
Meer achtergrondinfo over de doelstellingen van het project is te vinden op:
Visietekst VVSG e-inclusie

Je competenties
•

•
•
•
•
•
•

je bent een netwerker en een verbinder tussen organisaties, beleidsmakers en burgers,
als creatieve teamspeler draag je klantgerichtheid hoog in het vaandel, je staat graag
tussen de mensen en je werkt graag samen
je hebt oog voor het op maat betrekken van moeilijk bereikbare doelgroepen
je bent organisatorisch en planmatig sterk en kan behoeften omzetten in
beleidsadviezen
je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen en je koppelt hierover regelmatig terug
je bent in staat zowel op conceptueel niveau te denken als de praktische uitwerking van
de initiatieven voor jouw rekening te nemen
je ziet opportuniteiten
je bent een vlotte en enthousiaste communicator

Kan je solliciteren?
Je hebt tenminste een bachelordiploma (of gelijkgesteld) en minimaal twee jaar relevante
ervaring in projectwerk.

Ons aanbod
Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3) en de aanleg
van een werfreserve. De projectmiddelen zijn voorzien voor een periode van 3 jaar, met kans
op verlenging.
Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement
openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (=
aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen,
deelname aan projecten, …
We zijn een dynamische organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een
gezonde balans tussen werk en privé. We streven naar een divers samengesteld team. We
coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele
vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen
aangevuld met 14 feestdagen.
Plaats van tewerkstelling: de gemeenten van de Stadsregio Turnhout+: Beerse, Kasterlee, Lille,
Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar.

Selectieprocedure
•
•
•

Uiterste inschrijfdatum – 6 februari 2022
De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.
Een thuisopdracht gevolgd door een mondeling examen met een jury dat doorgaat op 15
februari 2022 vanaf 16.30 u,

•

de selectiecommissie kan beslissen de eerste twee gerangschikte kandidaten te
onderwerpen aan een assessment

Interesse?
Je kandidatuur, incl. motivatiebrief, CV en kopie van je diploma, dien je bij voorkeur per e-mail
in op tin.doms@stadsregioturnhout.be en dit ten laatste 6 februari 2022.
Kandidaten die in aanmerking komen, zullen worden uitgenodigd worden voor een mondeling
gesprek op 15 februari 2022 vanaf 16.30 u.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Iris Verellen, 0474/24 50 15 of
iris.verellen@stadsregioturnhout.be

