
 

VACATURE  

Voor de afdeling Wonen zoekt Ons Huis twee 

Woonconsulenten 
(voor 20-32 uren per week) 

Over Ons Huis 
Ons Huis is een woningcorporatie met ruim 5.000 woningen, voornamelijk in de gemeente Enschede. 
Bij Ons Huis werken zo’n 53 medewerkers en samen zorgen wij ervoor dat mensen goed kunnen 
wonen in betaalbare huizen en in een leefbare buurt. Iedereen heeft recht op een dak boven het 
hoofd en wij sluiten daarbij niemand uit. Wij voelen ons betrokken bij onze huurders en kiezen voor 
een persoonlijke benadering. 
Ook werken wij samen met de gemeente, huurdersorganisatie, zorgpartijen en collega-corporaties 
aan oplossingen voor maatschappelijke issues. In ons werk en als organisatie willen wij ons blijven 
ontwikkelen. 

De afdeling 
Je behoort tot de afdeling Wonen en ontvangt rechtstreeks leiding van de manager Wonen. 

De functie 
Als Woonconsulent ben je het gezicht van Ons Huis in de wijk en focus je je op de leefbaarheid. In 
een steeds complexer wordende omgeving werk je samen met de wijkbeheerders, de gemeente, 
hulpverleners, bewonerscommissies, huurincasso en anderen met als doel het woongenot van 
huurders te waarborgen. Teamontwikkeling heeft onze aandacht en daarnaast werk je samen met 
andere teams binnen de afdeling Wonen en Vastgoed. Binnen jouw kaders draag je bij aan de 
bestrijding van overlast en de bevordering van de leefbaarheid in de wijk. 

Jouw taken zijn onder andere: 

 Je adviseert en begeleidt individuele en/of groepen huurders, woningzoekenden en 
bijzondere doelgroepen. 

 Je behandelt en bemiddelt bij sociale klachten. 

 Je maakt deel uit van het projectteam bij voorgenomen sloop-, nieuwbouw- en 
renovatietrajecten. 

 Je verwijst door naar zorg- en hulpverlening. 

 Je zoekt naar wegen om bewonersparticipatie te vergroten. 

Je kwaliteiten 
We zijn op zoek naar een energieke en enthousiaste professional die zich verder wil ontplooien. Je 
hebt een hoge mate van zelfstandigheid en je zoekt actief naar feedback. Je bent gewend te werken 
op zowel tactisch als op operationeel niveau. Je bent iemand die goed kan samenwerken en proactief 
handelt, zowel intern als extern. Je bent open en toegankelijk. Je beschikt over een groot empathisch 
vermogen, maar weet hierbij wel duidelijk je eigen grenzen aan te geven. Je bent betrokken en loyaal 
in je werkveld. 

Functie eisen 

 HBO werk- en denkniveau 

 Affiniteit met het volkshuisvestelijk speelveld 

 3 jaar relevante werkervaring, liefst in de volkshuisvesting,  is een pre maar geen vereiste  

 In het bezit van rijbewijs B 



 

Ben je enthousiast geworden? Reageer dan uiterlijk zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 16 augustus 
2019. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig uitgezet, waarbij bij gelijke geschiktheid een 
interne kandidaat voorrang heeft. Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract dat bij gebleken 
geschiktheid wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris is ingeschaald in 
schaal H, afhankelijk van de werkervaring, overeenkomstig de CAO Woondiensten. 

 

De gesprekken zijn gepland op 4 september en 11 september. Je kunt je motivatie en CV richten 
aan Margrietha Griever, manager Wonen, via m.griever@onshuis.com 
 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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