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Uit te oefenen functie: Coördinator Housing First LAB (M/V/X) 

 

Het Housing First LAB is een nieuwe structuur die tot doel heeft ondersteuning te bieden aan de 
ontwikkeling van de huidige en toekomstige praktijken inzake Housing First in België. 
Dit Housing First LAB betstaat momenteel uit één coördinatrice. 
Er wordt gezocht naar een tweede coördinator (M/V/X) die het Nederlands beheerst. 

 
1. De context 

Housing First is een model voor de integratie in de samenleving van de meest kwetsbare daklozen door 

en in huisvesting. Het model heeft zich bewezen in talrijke landen van Europa en heeft geleid tot een 

wijziging van paradigma in de strijd tegen dakloosheid, door snel te mikken op duurzame inschakeling, 

via onmiddellijke toegang tot huisvesting van op straat. 

Het experiment Housing First Belgium (HFB) bestond uit een testfase (juli 2013 tot juni 2016)  met als 

doel de aandacht te vestigen op de voorwaarden voor de efficiëntie van methode Housing First in 

België, in een logica van evidence-based policy. 

De experimentele fase is nu, met succes, beëindigd. 

 zie www.housingfirstbelgium.be 

 

Een algemene coördinatrice heeft het project in 2013 opgestart en heeft de invoering ervan 

gecoördineerd op wetenschappelijk, technisch en politiek vlak. 

Aangezien de experimentele fase nu is afgesloten, evolueert deze coördinatiefunctie naar het 

uitbouwen van een Housing First LAB, een politieke en strategische structuur, om de ontwikkeling van 

de eerste, maar ook van de toekomstige HF-praktijken te ondersteunen.  

 
2. De opdrachten van het Housing First LAB  te realiseren door de 2 coördinatoren 

 
1. Deskundige referentiepersoon Housing First 

a. Zo breed mogelijke communicatie en verspreiding van de resultaten van de testfase 
(opstellen van documenten/artikelen, voorstelling op conferentie in en buiten België, …) 

b. Opvolging van de internationale conferentie van 9/06/2016 https://www.mi-
is.be/nl/themas/wonen/dakloosheid/documenten-betreffende-de-conferentie-van-9-and-
10-juni-2016/programma-van 
c. Deelnemen aan formele en informele internationale netwerken (waaronder de Housing 

First Europe HUB) 
d. Beheer en verdere uitbouw van de website www.housingfirstbelgium.be en van de sociale 

media (facebook, twitter). 
 
2. Ontwikkelaar van de praktijken Housing First 

e. De pioniers van Housing First Belgium (HFB) en de nieuwe projecten HFB ondersteunen 
(inclusief financieel beheer van de subsidies van het consortium en de 
subsidieverstrekkers, momenteel enkel  de Nationale Loterij). 

f. De minimale uniformiteit waarborgen in de uitvoering op het terrein (label "Housing First") 
en in de communicatie. 

g. Samen met de POD MI het platform HFB (het vroegere begeleidingscomité HFB) 
organiseren. 

h. De toegang vergemakkelijken tot opleidingen/intervisies voor de actoren op het terrein 
(waaronder het opstellen van subsidieaanvragen). 

http://www.housingfirstbelgium.be/
https://www.mi-is.be/nl/themas/wonen/dakloosheid/documenten-betreffende-de-conferentie-van-9-and-10-juni-2016/programma-van
https://www.mi-is.be/nl/themas/wonen/dakloosheid/documenten-betreffende-de-conferentie-van-9-and-10-juni-2016/programma-van
https://www.mi-is.be/nl/themas/wonen/dakloosheid/documenten-betreffende-de-conferentie-van-9-and-10-juni-2016/programma-van
http://www.housingfirstbelgium.be/
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i. Deelnemen aan de sensibilisering van de volledige sector voor de steun aan daklozen door 
HF. 

j. Bruggen bouwen met de andere sectoren (gezondheid/RIZIV/huisvesting/tewerkstelling). 
 

3. Incubator van sociale innovaties vanuit Housing First 
k. De evaluatieprocessen methodologisch begeleiden en ondersteunen bij het lanceren van 

de nieuwe projecten, door raad en advies te geven aan de uitvoerders van nieuwe 
initiatieven in een logica van evidence based policy. 

l. Actief opvolgen van de Europese en/of transnationale projecten.  
m. Zich inspireren op de Europese goede praktijken en de Belgische resultaten verspreiden in 

het buitenland.  
 
4. Kennisbeheer 

n. Een monitoring uitvoeren van de gegevens in verband met de gebruikers van Housing First 
Belgium (ex-daklozen die opnieuw ingeschakeld zijn in/door huisvesting) om analyses 
mogelijk te maken in een perspectief dat verder gaat dan 2 jaar. Deze analyses zouden de 
kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van Housing First Belgium consolideren en het 
mogelijk maken om aandachtspunten te signaleren over het proces van maatschappelijke 
integratie van de personen die niet meer op straat leven. 
 

5. Samenwerking en partnerschap met de Gewesten  
o. Het Housing First Lab zal de tussenschakel zijn tussen de projectuitvoerders in n de 

verschillende Gewesten. Het Lab zal de vergaderingen van het Platform Housing First 
Belgium deskundig begeleiden. Aan dit platform zullen de gewestelijke administraties 
deelnemen die bevoegd zijn voor de strijd tegen de dakloosheid.  

 

3. Vereist profiel 

 Ervaring: Minstens 5 jaar beroepservaring in projectbeheer of teambeheer in de domeinen 

armoedebestrijding en sociale uitsluiting. 

 Diploma: master  

 Kennis: 

o van beleid inzake de strijd tegen dakloosheid dat in België en Europa wordt gevoerd. 

o van de plaats van Housing First in dit beleidsterrein. 

o van de huidige uitdagingen waarvoor Housing First als sociale innovatieve praktijk 

staat gesteld 

o van netwerken en politieke actoren en van actoren op het terrein in Vlaanderen en in 

Brussel. 

o van wetenschappelijke literatuur in verband met armoedebestrijding en in het 

bijzonder van het doelpubliek van de daklozen en van het model Housing First. 

 

 Competenties:  

- wetenschappelijke en methodologische competenties: 

o Je begrijpt kwalitatieve en kwantitatieve analysedocumenten om de werkhypotheses te 

staven/ontkrachten en kan ze ook produceren. De kennis van statistische tools is een 

grote troef. 

o Je bent in staat om een realistisch en efficiënt evaluatieproces te ontwikkelen en in de 

praktijk te brengen voor de vernieuwende praktijken die worden uitgevoerd op het 

terrein (in een logica van evidence based policy waarvan je de motivering en de inzet voor 
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de verschillende betrokken actoren goed afbakent: beleidsactoren en actoren op het 

terrein). 

 

- Communicatieve competenties: 

o Je bent in staat om verschillende soorten documenten op te stellen: nota's, 

missieverslagen, officiële brieven, notulen van vergaderingen, enz. volgens de noden en 

het soort doelpubliek. 

o Je kan je vlot uitdrukken in het openbaar en voor de media. 

o Je animeert makkelijk verschillende soorten vergaderingen.  

o Je beheerst het Nederlands: mondeling en schriftelijk 

o Goede kennis van Frans en Engels is een troef. 

 

- Management en strategisch netwerken 

o Je geeft blijk van een vermogen tot pragmatische en strategische analyse. 

o Je plaatst elke actie in een planning van de te bereiken doelstellingen. 

o Je bepaalt makkelijk de sleutelpersonen en stakeholders en treedt makkelijk in contact 

met hen om strategische partnerschappen aan te gaan. 

o Je bent een facilitator die bijdraagt tot het behouden en het bereiken van de 

doelstellingen binnen respectvolle en gepaste relationele omstandigheden. 

o Je bent proactief en creatief in het zoeken naar informatie en vernieuwende projecten. 

o Je bent georganiseerd in de uitvoering van je taken en kan dringende opdrachten 

beantwoorden. 

o Je bent aanwezig en zichtbaar en antwoord snel op de vragen van de partners. 

 

4. Praktische informatie 

 Het Housing First Lab heeft geen eigen juridische identiteit, maar is ondergebracht bij de POD 

Maatschappelijke Integratie. De aanwervingsformule waarin voorzien wordt is dus een 

detachering voor missie. 

 De werkgever zou deel moeten uitmaken van de oorspronkelijke partners van het experiment 

Housing First Belgium. 

 Zo vlug mogelijk beschikbaar en zeker op 1/01/2017. 

 De duur van de detachering hangt af van de beschikbare financiering (Nationale Loterij): 

waarschijnlijk tot oktober 2018. 

 De gekozen kandidaat zal over een bureau en over de nodige logistieke infrastructuur 

beschikken te Brussel bij de POD MI (WTC II, Noordstation).  

 Mogelijkheden tot thuiswerk of om een deel van de taken uit te voeren vanuit een bureau dat 

door de werkgever wordt ter beschikking gesteld kunnen worden overwogen.  

 Het loonbarema als referentie is datgene wat in de OCMW's van kracht is.  

 

Jouw kandidatuur (een CV en een motivatiebrief) wordt uiterlijk op 16/12/2016 verwacht, per mail: 

coordination@housingfirstbelgium.be. 

Vanaf 21/12/2016 zullen de gesprekken met de gekozen kandidaten plaatsvinden. 
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