
	

	

Vacature voor iemand  
met hart voor de 
volkshuisvesting! 

 

Solliciteren 
Heb je interesse? Dan nodigen wij je uit een pakkende 
motivatiebrief te schrijven. Je kunt de brief e-mailen naar 
w.dings@ophetzuiden.nl. Wil je meer informatie? Bel dan 
met Wim Dings op nummer 06 28 97 52 92. 
 

Hou je van werken met en voor mensen? Ben je leergierig? Wil je jezelf ontwikkelen? Dan kunnen wij 
misschien iets voor elkaar betekenen. Wij zijn een ambitieuze huurdersvereniging die zich inzet voor de 
huurders van Wonen Zuid. Je kunt ons vinden als Huurdersraad Wonen Zuid (www.hwz.nl). 
 
De sociale volkshuisvesting staat weer op de kaart 
De politiek heeft de zeggenschap van huurders verder versterkt. Dat betekent dat huurders zich moeten 
organiseren willen zij kunnen meepraten over hun eigen belangen. Vanuit dat perspectief zijn huurders 
bijzonder betrokken burgers. Ze praten dan ook op operationeel, tactisch en strategisch niveau mee met 
de corporatie. Jij kunt hen helpen deze rol goed in te vullen. Inhoudelijk, maar ook als het gaat om het 
versterken van de participatie en de organisatiegraad. 
 
Onze vraag 
Wij vragen natuurlijk iemand die alles kan. Je bent 32 uur per week beschikbaar voor de huurder. Je bent 
niet bang in het donker; onze vrijwilligers werken namelijk vaak in de avonduren. De ene week een uurtje 
meer, de andere week een uurtje minder is voor jou geen probleem. Je begint met het veldwerk en dat 
betekent de eigen organisatie leren kennen, huurders helpen en bewonerscommissies ondersteunen. 
Vandaaruit groei je door en ga je uiteindelijk ook het bestuur ondersteunen en adviseren. In je dagelijkse 
werk heb je ook veel contact met andere professionals zoals medewerkers van Wonen Zuid, gemeenten en 
(relevante) maatschappelijke organisaties (welzijnsinstellingen). 
 
Ons aanbod 
Wij bieden jou een bijzondere baan met veel zelfstandigheid. Zelfstandigheid als het gaat om de inhoud, 
om werktijden en om de aanpak. Wij werken daarbij op basis van vertrouwen. Salariëring vindt plaats via 
de CAO Sociaal werk, schaal 8. 
 
Profiel 
Jouw profiel bevindt zich midden in een driehoek van sociaal cultureel werk | beleidsadviseur | juridisch 
dienstverlener. Als je aan een van de randen van de driehoek zit, heb je in ieder geval de flexibiliteit en 
interesse om je naar het midden toe te ontwikkelen. Jouw potentieel en het perspectief op ontwikkeling 
vinden wij zeker zo belangrijk als concrete werkervaring. Wel denken we dat een opleiding op minimaal 
HBO-niveau nodig is om je werk goed uit te oefenen. 
 
 
 
 
Deze vacature staat open tot 20 januari 2020 


