
Vacature
Wijkconsulent

32 uur per week
Ma t/m do

In deze verantwoordelijke rol sta jij - letterlijk en figuurlijk - dicht bij de huurder.

Kom jij ons team per 1 januari 2023 versterken? 



Wat ga je doen? 
In deze verantwoordelijke rol sta jij – letterlijk en figuurlijk – dicht bij de huurder. 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze huurders en weet altijd wat er speelt. 

Je pakt signalen op en gebruikt deze om positieve ontwikkelingen in de wijk

teweeg te brengen. Je participeert in het sociaal domein van de gemeenten

Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Hier ben jij verantwoordelijk voor de verhuur,

overlast en leefbaarheid in jouw (eigen) wijken. Je initieert leefbaarheidsacties

en adviseert en begeleidt huurders en woningzoekenden. 

Zijn wij een match?
Wij zoeken een gedreven en enthousiast persoon, met oog voor “achter de

voordeur problematiek”. Je bent verantwoordelijk en daadkrachtig, legt

gemakkelijk contact, maar durft hierin ook grenzen te stellen. 

Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau en hebt affiniteit met de doelgroep.

Je durft kwesties bespreekbaar te maken en actie te ondernemen als dit nodig is. 

Je kunt goed zelfstandig én in groepsverband werken en bent flexibel. Je werkt

doorgaans van maandag tot en met donderdag tijdens kantoortijden, maar bent

ook bereid om een avondbijeenkomst bij te wonen als deze op de planning staat. 

Tot slot stellen wij het op prijs als je ervaring met verschillende doelgroepen hebt

en weet hoe jij deze groepen het beste kunt benaderen. Ervaring in de

volkshuisvesting is een pré.

Over ons
Bij Rhenam Wonen zetten wij ons dagelijks in om onze
huurders een prettig, betaalbaar en passend (t)huis te
kunnen bieden. Wij staan dicht bij onze huurders en
zijn het gezicht in de wijk en buurt. Zo kunnen wij
maatwerk leveren aan onze huurders. Wil jij hier in de
rol van Wijkconsulent aan bijdragen? Reageer dan
vooral op de vacature en kom per 1 januari 2023 ons
team versterken. 

 
Een betekenisvolle functie binnen een enthousiast team 

Een salaris van €2933 - €3889 per maand op basis van 
36 uur per week (schaal G, CAO Woondiensten) 

Een dienstverband voor de periode van één jaar, 
dat bij gebleken geschiktheid omgezet wordt in 
een vast dienstverband

Solliciteer nu!
En, ben je al overtuigd? Ja? Wacht dan niet langer met
solliciteren. Stuur je CV en motivatiebrief naar Carine
Kuipers-Despomare (C.Kuipers@rhenam.nl) met als
onderwerp 'Vacature Wijkconsulent'. Voor vragen over de
vacature kun je terecht bij Mieke van Viegen (06-51288496
of M.VanViegen@rhenam.nl). 

Misschien zien wij jou binnenkort op ons kantoor in
Rhenen! Wij kijken uit naar jouw bericht. 

Ben jij onze nieuwe Wijkconsulent? (32 uur)

Organiseren van leefbaarheidsprojecten in jouw wijk 

Behandelen en afhandelen van verhuur- en overlastzaken

Contact onderhouden met en voorlichting geven aan bewoners 

Adverteren en aanbieden van (nieuwbouw)woningen 

Aanbiedingsgesprekken voeren, inkomenstoetsen uitvoeren en dit

administratief afhandelen

Woningruilaanvragen beoordelen en afwikkelen 

Begeleiden van bewoners bij renovatie-, sloop- en nieuwbouwprojecten 

Deelnemen aan overleg met collega’s en stakeholders uit de regio 

Jouw werkzaamheden
Het betreft een gevarieerde rol, waarin jij van A tot Z zorgdraagt voor de leefbaarheid

van jouw wijk. Je pakt signalen op en gaat hier actief mee aan de slag. Je schakelt

tussen verschillende processen, waardoor iedere dag er anders uit kan zien. 

Je kunt hierbij denken aan: 

Het team bestaat, naast jou, uit twee andere Wijkconsulenten. Samen met hen maak

je je hard voor de leefbaarheid in de verschillende wijken. Alhoewel iedereen

verantwoordelijk is voor zijn eigen wijken, ondersteun je elkaar ook waar nodig. Zo

denk je samen na over de ontwikkeling van nieuwe diensten, neem je de taken van

collega’s waar en neem je samen deel aan duurzaamheidsprojecten. 

Kortom: een waardevolle, veelzijdige functie waarin jij jouw enthousiasme en passie

voor huurders kwijt kunt! 

Wat bieden wij jou?


