
 

Vanuit wonen bijdrage aan de leefbaarheid van ‘onze dorpen’ 
 

Wonen Vierlingsbeek is een woningcorporatie (circa 514 woningen) met een sterke lokale binding in  

Oost-Brabant (ten zuiden van Boxmeer en ten noorden van Venray). De stichting verhuurt woningen in 

Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Holthees, Vortum-Mullem en Groeningen. De organisatie is trots op haar 

zelfstandig bestaan. Een keuze die ten volle wordt ondersteund door de huurders. De corporatie is financieel 

gezond en klaar voor nieuwe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de aanpak van vergrijzing en ontgroening, 

verduurzaming en de kansen voor starters en senioren op de lokale woningmarkt. 

 

De werkorganisatie kent een informele, collegiale sfeer en telt zes medewerkers. Samen zetten zij zich, ieder op 

zijn of haar eigen vakgebied, in voor huurders en woningzoekenden. In verband met het vertrek van een van de 

medewerkers zijn wij op zoek naar een gedreven en zelfstandig werkende collega. 

 

De kleinschaligheid van de organisatie betekent dat er creatief en flexibel moet worden nagedacht over 

bijvoorbeeld beleidskracht, het borgen en delen van kennis, hoe leefbaarheid en huurdersparticipatie vorm te 

geven en het organiseren van de achtervang van personeel. Dit betekent dat er ook meer gevraagd wordt van 

de consulent sociaal beheer en beleid in de rol van uitvoerder van participatie en leefbaarheid en 

sparringpartner van de directeur-bestuurder. 

 

De organisatie wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is 

verantwoordelijk voor het beleid en het reilen en zeilen van de woningstichting. 

 

Ben jij iemand met ervaring in het sociaal domein? Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en een  

hands-on mentaliteit? Die goed is om de klantwensen te vertalen in onze dienstverlening? Krijg je energie van 

het uitvoeren van projecten en kun je je prioriteiten bewaken? Dan is deze functie echt iets voor jou. 

 

 

Consulent sociaal beheer en beleid 
(28 tot 36 uur per week) 

 

 

In hoofdlijnen bestaan je taken uit: 

• Het behandelen van overlastklachten en het zoeken naar een snelle en adequate oplossing. 

• Het zorgdragen voor een correcte behandeling van klachten en meldingen met betrekking tot leefbaarheid 

in ons werkgebied. 

• Het voorlichten, adviseren en begeleiden van individuele bewoners bij overlast. 

• Het aanjagen en organiseren van huurdersparticipatie. 

• Het betrekken van onze huurders bij de uitvoering van het (duurzaamheids)beleid. 

• Het vertegenwoordigen van onze organisatie in overleggen met gemeenten, maatschappelijke instellingen 

en de politie, al dan niet in multidisciplinair teamverband. 

• Het innovatief en creatief meedenken in het vormgeven van processen. 

• Het onderhouden van contacten met en het begeleiden van bewoners- en projectcommissies. 

• Het vervullen van de trekkersrol (bedenken, begroten, plannen en rapporteren) voor leefbaarheids-

projecten binnen een door jou gemaakt leefbaarheidsprogramma. 

• Het onderhouden van het sociaal netwerk met als doel ‘slimmer samenwerken’. 

• Het (mede) opstellen van facetbeleid. 

 

Vanwege de omvang van onze organisatie vragen wij tevens een brede inzetbaarheid van alle medewerkers. 

Daarom vragen wij ook van jou de bereidheid om het werk van collega’s waar te nemen. 



 

 

Wat neem je mee: 

• Je hebt een hbo werk- en denkniveau. 

• Je hebt ervaring op het gebied van leefbaarheid en participatie.  

• Je hebt een enthousiaste uitstraling en je bent makkelijk benaderbaar. 

• Je staat open voor nieuwe ideeën.  

• Je kunt je focussen en activiteiten tot een goed einde brengen. 

• Je hebt ervaring om te handelen in conflictsituaties op verschillende niveaus. 

• Je hebt goede sociale, communicatieve en schriftelijke vaardigheden. 

• Je bent creatief in het vormgeven van ideeën. 

• Je bent nieuwsgierig en innovatief. 

 

Wij bieden: 

• Een brede functie bij een organisatie die dicht bij de klant staat. 

• Een functie tussen de 28 en 36 uur per week. 

• Brede opleidingskansen. 

• Een enthousiaste groep collega’s die er samen voor gaan. 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten. 

• Een salaris conform salarisschaal H van de CAO Woondiensten. Inschaling is afhankelijk van je ervaring. 

 

Ben je enthousiast? 

Enthousiast geworden van deze mooie uitdaging? Stuur dan uiterlijk 8 mei a.s. een mail met jouw cv en 

motivatiebrief naar sollicitatie@atrive.nl. De eerste selectieronde is gepland op 11 mei a.s. en de tweede 

selectieronde op 19 mei a.s.  

 

De procedure wordt begeleid door John van Es van Atrivé. Voor meer informatie over de functie-inhoud en de 

selectieprocedure neem je contact op met hem (j.van.es@atrive.nl of 06 25 05 18 18). 

 


