
 

 

 

 

 

 
Help jij onze huurder op weg naar een nieuwe en passende woning bij onze herstructureringsplannen? Snap 

jij als geen ander welke emoties er vrijkomen als er tot sloop besloten wordt?  

Het gaat om een huis. Maar voor de mensen die het betreft is het een thuis. Dat is een wereld van verschil.  

 

Bewonersbegeleider (36 uur) 
 
Wat ga je doen? 

 Bij herstructurering stem je het sociaal plan af met de projectleider en regelt bewonersavonden waarop het (sociaal) 

plan en de toekomstvisie van de wijk aangekondigd worden. 

 Je bent aanspreekpunt bij inloopspreekuren en voert persoonlijke gesprekken met de betrokken huurders (overdag 

maar ook 's avonds), waarin je uitleg geeft over het sociaal plan.  

 Je gaat - indien nodig - mee naar de bezichtiging van de nieuwe woning en draagt er zorg voor dat er een 

huuropzegging komt voor de oude woning. Vervolgens monitor je voor- en eindinspectie.  

 Je draagt zorg voor alle administratie rondom het project (adressenlijsten, mailings, brieven, juiste inschrijving, 

verslaglegging, Salesforce enzovoort). 

 Nieuwsgierig geworden? Lees er meer over in dit blog op onze website.  

 

De bewonersbegeleider die we zoeken:  

Is een bruggenbouwer tussen de huurder, Stadlander en andere betrokken partijen en weet op een 

samenwerkingsgerichte manier zaken voor elkaar te krijgen. Je haalt alles uit de kast om deadlines te halen op een 

enthousiaste en energieke manier. Bij jou staat de huurder centraal en je hebt oog voor zijn persoonlijke situatie en 

wensen.  

 

Wat verder belangrijk is in deze functie: 

 Je hebt een HBO werk- en denkniveau en kennis van relevante wet- en regelgeving. 

 Je pakt het werk projectmatig aan en hebt een goede helicopterview. 

 Je communiceert duidelijk en effectief en hebt een goed ontwikkelde overtuigingskracht. 

 
 
 

 

https://stadlander.nl/2019/05/herstructurering-mensen-voelen-zich-ergens-thuis-en-krijgen-dan-van-ons-te-horen-dat-alles-gaat-veranderen/


Wat bieden we? 

Wij bieden een afwisselende functie waarin geen enkele dag hetzelfde is. Je hebt veel eigen inbreng en 

mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. De functie is gewaardeerd in schaal F (max € 3.187 voor nieuwkomers in de 

sector en max € 3.380 voor iemand die nu al bij een woningcorporatie werkt).  

Verder hebben we een mooie pensioenregeling bij SPW, een reiskostenvergoeding en (afgestemd op je levensfase) 

verschillende mogelijkheden op het gebied van flexibel werken. Daarnaast bieden we je in je verdere professionele 

ontwikkeling ruime ondersteuning. We starten met een contract van één jaar voor 36 uur per week. Daarna behoort 

een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.  

 

Wij zijn Stadlander 

Een woningcorporatie met 15.000 woningen in West-Brabant en Tholen. Een gebied met veel demografische 

veranderingen en uitdagingen. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. We zijn actief in de 

stad en in de dorpen. Onze huurders zijn ook Stadlanders. Samen maken we ons sterk voor ons gebied. Stadlander 

streeft naar continuïteit en legitimatie. We doen dit vooral door focus aan te brengen. Daarom hebben we met elkaar 

drie ondernemingswaarden benoemd, waaraan al onze acties en ambities een bijdrage moeten leveren: huurder 

centraal, verankering en duurzaam. Kijk vooral ook even naar dit filmpje. Trots zijn we ook op onze Groene Pluim die 

we in september 2019 ontvingen..  

 

Zoeken wij jou? 

Reageer dan door je cv en motivatiebrief te uploaden via deze link. Reageren kan tot en met 3 februari 2020, want op 

maandagmiddag 10 februari staan de eerste selectiegesprekken gepland en op woensdagmiddag 12 februari zien we 

kandidaten graag voor een tweede keer. Heb je vragen over de functie of de procedure? Stuur dan een mail naar 

P&O@stadlander.nl en wij zorgen ervoor dat je zo snel mogelijk wordt teruggebeld. 

Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure.  

Je reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en overige correspondentie.  

 

 

Noot voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf. 

Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://www.youtube.com/watch?v=qtHIKaFsCA0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TVNG9NKYg-g
https://vacaturepro.nl/vacature/bewonersbegeleider-36-uur/?utm_source=Stadlander&utm_campaign=Bewonersbegeleider
mailto:P&O@stadlander.nl

