
 
 
Maakt je hart een sprongetje bij het ontwikkelen van innovatieve participatie bij huurdersorganisaties? Heb 
je een vlotte pen en schrijf je goede beleidsadviezen? En ben je enthousiast om het volkshuisvestelijk veld te 
ontdekken? Dan zoeken we jou! 
 
Stichting !WOON werkt met bewoners(organisaties) aan een prettig, goed onderhouden en betaalbaar thuis 
voor iedereen, van jong tot oud. Om dit mogelijk te maken zoekt !WOON voor het team ‘Bewonersinvloed’ een 
 
Adviseur koepelondersteuning voor 28-36 uur per week 
 
Wat ga je doen? 
Als adviseur koepelondersteuning ben jij het aanspreekpunt voor huurdersorganisaties. Een 
huurdersorganisatie komt op voor de belangen van huurders en bewonerscommissies van één 
woningcorporatie. De vrijwilligers die de huurdersorganisatie besturen  hebben als doel om het beleid en de 
dienstverlening van de corporatie te verbeteren. Daartoe geeft ze gevraagde en ongevraagde adviezen aan de 
corporatie. 
 
Jij ondersteunt het bestuur van de huurdersorganisatie met onderzoek, (beleids)advies en 
organisatieontwikkeling. Je helpt het bestuur met vernieuwende participatieconcepten om 
bewonerscommissies en individuele huurders bij de huurdersorganisatie te betrekken en het draagvlak te 
vergroten. Je bent een verbinder tussen de bestuursleden onderling en tussen de huurdersorganisatie en hun 
achterban en de huurdersorganisatie en de corporatie, zowel op uitvoerend als op directieniveau.  
Een prachtige rol dus om voor huurders en hun huurdersorganisaties voor betere dienstverlening te zorgen! 
 
Wie zoeken wij ? 
We zijn vooral op zoek naar iemand die energiek is en niet kan wachten om te beginnen, die talent en ervaring 
heeft om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Iemand met natuurlijk overwicht, die altijd een paar 
stappen vooruit denkt en gevoel heeft voor diplomatie. Naast HBO/Academisch werk- en denkniveau beschik je 
over brede kennis van bewonersparticipatie, volkshuisvesting, regelgeving en grootstedelijke uitdagingen (of 
de competentie om het snel eigen te maken). Je bent in staat om te verbinden en te vernieuwen en je vindt het 
leuk om je interne en externe netwerk goed te onderhouden. Jouw drijfveer is jouw hart en enthousiasme voor 
bewoners en vrijwilligers, mede hierdoor kun je met een vlotte pen beleidsadviezen schrijven en wervend 
schrijven richting de achterban. Ben je tot slot ook nog eens bereid om gemiddeld twee avonden per week te 
werken en te reizen binnen de metropoolregio? Dan kunnen we niet wachten om kennis met je te maken! 
 
Wat bieden wij ? 
Een leuke, afwisselende functie in een geweldig team dat hun energie en expertise heel graag met je deelt. 
Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, een individueel keuzebudget van minimaal 18,5% van je salaris 
dat je vrij kunt besteden en een persoonlijk loopbaanbudget van 1,5% van je maandsalaris. Een jaarcontract 
met uitzicht op een vaste aanstelling. Daarnaast bieden we een salaris van minimaal € 3.277,-  en maximaal € 
4.830, - bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10 van de cao Sociaal Werk). Per 1 januari 2023 
wordt dit salarisbedrag verhoogd met een generieke stijging van 2%. Een reiskostenvergoeding als je meer dan 
10 km van het werk woont en een goede pensioenregeling. 
 
Enthousiast geworden? 
Mooi! Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Francis Bock, teamleider bewonersinvloed. 
Francis  is bereikbaar via f.bock@wooninfo.nl of 06-588 23 772 
 
Je kunt je interesse kenbaar maken door je cv en motivatiebrief te mailen naar j.vandegeer@wooninfo.nl  
Ter voorbereiding op het gesprek, willen we je vragen om kort (max. een half A4tje) jouw visie op het werken 
met vrijwilligers als opdrachtgever mee te sturen met je sollicitatie.  
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