
Vacature stafmedewerker Onderzoek en Statistiek  

 

Over het Steunpunt thuislozenzorg Brussel - la Strada: 

Het Steunpunt thuislozenzorg Brussel - la Strada werd opgericht door de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, in overleg met de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissies en staat 

ten dienste van de sociale en politieke actoren. Het Steunpunt heeft als opdracht concrete en actuele 

informatie te verstrekken inzake dak- en thuisloosheid en de thuislozenzorg in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de behoeften van de doelgroep onder de aandacht te brengen en de politieke 

besluitvorming te ondersteunen.  

 

Algemene beschrijving van de functie: 

De stafmedewerker neemt deel aan de observatorium- en onderzoeksopdrachten van la Strada. In het 

bijzonder gaat het om de centrale gegevensregistratie (‘centrale registratie’): op basis van gegevens 

die in Brusselse opvangcentra worden verzameld en in samenwerking met hen, publiceert la Strada 

een tweejaarlijks verslag over de sociaal-demografische profielen van de thuislozen die in deze centra 

opgevangen worden. 

Specifieke taken: 

- Kwantitatieve analyses van databanken, opstellen van onderzoeksverslagen en (mondelinge) 

verspreiding van de onderzoeksresultaten. 

- Organiseren van overlegmomenten met de actoren op het terrein: voorbereiden en leiden van 

de vergaderingen. 

- Als tussenpersoon fungeren voor de IT-verantwoordelijke die instaat voor de 

registratiesoftware. 

- Kwalitatief onderzoek opzetten 

- Deelname aan verschillende projecten van de vzw. 

 

Vereiste opleiding 

Universitair, menswetenschappen 

 

Competenties: 

- Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijvende analyses kunnen uitvoeren 

- Kennis van geschikte wetenschappelijke methodes en statistische instrumenten 

- Interviews en focusgroepen organiseren 

- Zin voor synthese en analyse 

- Goede redactionele vaardigheden 

- Onderhandelings- en communicatievaardigheden 

- Zowel autonoom als in teamverband kunnen werken 

- Kennis van SPSS (of gelijkaardige software) 

- Gedegen kennis van IT-pakketten (Office) 



 

Pluspunten: 

- Tweetaligheid (Fr/Nl) 

- Kennis van de thuislozenzorg, bij voorkeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- Kennis van de Brusselse institutionele context 

 

Contractvoorwaarden: 

- Halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

- Verloning volgens de geldende subsidiëringsregels van de GGC 

- Maaltijdcheques 

- Tussenkomst in vervoerskosten 

- De tewerkstelling gaat zo snel mogelijk van start, op volgend adres: Verenigingsstraat 15, 1000 

Brussel. 

 

Procedure: 

Kandidaturen dienen samen met een gedetailleerd CV uiterlijk tegen 6 oktober 2017 worden 

opgestuurd naar de directeur van la Strada, Yahyâ Hachem Samii: ysamii@lastrada.brussels of 

Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel. 

 

Voor meer informatie:  

Yahyâ Hachem Samii: 02/8808689 
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