
 

Welkom bij Ons Huis  

 

Zo’n 10.000 mensen hebben een thuis bij ons. Dat maakt ons trots en geeft ons 

energie. Ons Huis? Dat zijn wij, 53 collega’s die samen zorgen voor betaalbare 

huurwoningen in prettige buurten in Enschede en omgeving. 
 

Bij alles wat Ons Huis doet werken wij vanuit onze kernwaarden: Samen, Betrokken, Persoonlijk en 

Ontwikkelend.  We houden van een persoonlijke benadering en voelen ons betrokken. Niet alleen bij 

huurders en woningzoekenden maar ook bij andere maatschappelijke partners met wie we samenwerken. 

Het gaat immers áltijd om mensen. In ons werk en als organisatie blijven we ons ontwikkelen, zodat we ons 

steeds sterk kunnen maken voor kwetsbare groepen en maatschappelijke issues. Niet voor niets is ons 

motto: wonen doen we samen. 

 

 

Daarom zoeken wij een  

Senior Woonconsulent (32 - 36 uur) 
 

Dit heb jij in huis 

Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en ruime werkervaring in het sociale domein en/of 

volkshuisvesting. Daarbij heb je affiniteit met bewonersparticipatie en een duurzaam gedachtegoed. Je 

bent van nature een enthousiaste kartrekker met waardevolle ideeën. Je beschikt over empathisch 

vermogen, daadkracht en relativeringsvermogen.  

 

Zo werk jij aan Ons Huis 

Als Senior Woonconsulent zorg jij dat bewoners met plezier in hun wijk en huis wonen. Jij bent zichtbaar in 

de wijk en houdt van een persoonlijke benadering. Door jouw toegankelijke karakter maak je makkelijk écht 

contact met huurders en weet jij wat de huurders wensen. Leefbaarheid, duurzaamheid en 

bewonersparticipatie zijn daarbij kernwoorden voor deze rol. Samen met bewoners, wijkbeheerders, de 

gemeente, hulpverleners én collega’s zorg jij voor woongenot in de steeds complexer wordende omgeving.  

 

Er ligt een grote uitdaging op het gebied van leefbaarheid, waarbij een proactieve aanpak nodig is. Als 

Senior Woonconsulent ben je kartrekker hierin en draag je substantieel bij aan de verdere ontwikkeling van 

de rol van Woonconsulent. Jij bent dan ook veel buiten, neemt initiatieven en zorgt dat deze initiatieven 

concreet uit te voeren plannen worden. Signaleringen en ervaringen uit de wijken deel je binnen het team, 

waar je fungeert als eerste aanspreekpunt voor je directe collega’s. Als team werk je samen met andere 

teams binnen de organisatie. Als team bouw je samen aan een mooie toekomst met de juiste aandacht 

voor de klant. Als Senior Woonconsulent ben je hierbij een uiterst belangrijke spil.  

 

Dit hebben wij in huis 

Het beste dat we je kunnen bieden, dat is dat je je bij ons thuis voelt en dat je je nooit hoeft te vervelen met 

deze uitdagende baan. Met 53 collega’s waar je op kunt bouwen.  

 

Verder krijg je:  

• Een veelzijdige, brede functie in een inspirerende (werk)omgeving 

• Gezamenlijke uitdaging om een volgende stap te zetten met de afdeling Wonen 

• Een innoverende, duurzame en ambitieuze woningcorporatie die luistert naar haar klanten   

• Veel vrijheid in je functie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling  

• Een salaris volgens de CAO Woondiensten, in schaal H (met groei naar schaal I in de toekomst) 

 



  

Het team van Woonconsulenten is volop in ontwikkeling. Onder leiding van de nieuwe Manager Wonen 

worden een Senior Woonconsulent en twee Woonconsulenten aangetrokken. Als team bouw je samen aan 

een mooie toekomst met de juiste aandacht voor de klant. 

 

Kom binnen bij Ons Huis! 
Als je tot nu toe enthousiast knikkend hebt doorgelezen… waar wacht je dan op! Dit is het moment om 

jezelf aan ons voor te stellen.  

 

Wij laten ons in dit traject ondersteunen en adviseren door adviesbureau Siebert & Wassink met één doel; 

een veelzijdige en gedreven Senior Woonconsulent aantrekken.  

 

Vanwege de vakantieperiode hanteren wij een flexibele sollicitatieprocedure. Je kunt tot 31 juli 2020 

reageren op deze functie. De eerste gesprekken worden gevoerd door Francine van Deursen (HR Adviseur 

bij Ons Huis) en Joris Wassink (Senior Recruiter bij S&W) en vinden plaats in de weken 30 tot en met 32. 

De tweede gespreksronde is gepland in de weken 33 en 34. De procedure ronden we voor 1 september 

2020 af. Mocht deze planning niet passen met jouw vakantieplannen, dan zoeken we naar een oplossing.  

 

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Allard Zandstra (Manager Wonen – Vastgoed 

a.i. bij Ons Huis / 06 – 204 296 77) of met Joris Wassink (06 – 250 460 70). Solliciteer door je CV en 

motivatiebrief te mailen naar f.deursen@onshuis.com of naar info@siebertwassink.nl.  

 

Laat ons net zo enthousiast jouw verhaal lezen, we kijken ernaar uit! 
 

 

 

 

 

 


