
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vacature 

Medewerker Klantinformatie (M/V, 36 uur fulltime)  

Kom jij ons team Klantinformatie versterken?  
Wij zijn op zoek naar een collega die ons team Klantinformatie komt versterken en vinden het leuk om de 
functie eens op een andere manier onder de aandacht te brengen. 
We stelden onze collega’s Klantinformatie Manon, Djelay, Robin en Marije een aantal vragen over de 

functie. 

 

Wat voor type persoon moet de nieuwe collega 
zijn? 
Robin: “Iemand die hart voor (kwetsbare) mensen 
heeft, snel kan schakelen en ook stressbestendig is. 
Hij/zij houdt ervan een spin in het web te zijn en kan 
goed verbanden leggen. Maar je moet ook 
initiatiefrijk en resultaatgericht zijn. Geen dag is 
hetzelfde bij ons, dus je moet wel van variatie in 
werkzaamheden houden.” 

 

 

Wat moet je nog meer kunnen bij 
Klantinformatie? 
Djelay: “Je moet met huurders, 
woningzoekenden en collega’s mee 
kunnen denken, tegelijkertijd moet je 
ook wel eens streng zijn of spreek je 
iemand aan. Dus je moet meegaand 
maar ook assertief kunnen zijn.” 

 

Wat zien jullie als de kern van het werk bij Klantinformatie?  
Manon: “Je wijst huurders de weg, beantwoordt hun vragen. Je bent als het ware de Wikipedia van 
Woongoed, maar dan in levende lijve. Je klantcontacten zijn zeer divers: soms met een lach, maar ook 
met een traan. Je handelt 80% van de vragen en problemen van huurders volledig en zelfstandig af. 
Soms is je juridische kennis daarbij van belang en gebruik je je sociaal maatschappelijke hart om goed 
te kunnen luisteren.” 
Marije: “Naast deze werkzaamheden ben je ook verantwoordelijk voor een aantal projecten die je 
zelfstandig leidt ter verbetering van onze dienstverlening, het verhogen van de klanttevredenheid en 
efficiëntie. Hierin krijg je de ruimte en wordt initiatief verwacht.” 

 

Wat zijn jullie niet? 
Djelay: “We zijn geen telefonistes of 
receptionistes die alleen de vragen 
van huurders aannemen en dan 
doorverwijzen. We hebben de 
inhoudelijke verantwoordelijkheid om 
deze vragen zelfstandig af te 
handelen en continu mee te denken 
over het verbeteren van onze service 
en dienstverlening.” 

 

Tot slot, wat maakt jullie werk zo leuk? 
Manon: “We zijn een sterk team met elkaar, we vullen 
elkaar aan en durven ook feedback te geven. 
De verscheidenheid in taken, de ruimte om eigen invulling te 
geven en verantwoordelijkheid te nemen. Robin: “Je hebt 
een baan die er toe doet, bij een organisatie die een 
verantwoordelijke taak heeft namelijk het huisvesten van 
mensen met een smalle beurs die veelal afhankelijk zijn van 
Woongoed om een goede betaalbare woning te vinden.” 

 

Ben je door de antwoorden op deze vragen geïnteresseerd geraakt? Lees dan verder wat 

de functie nog meer inhoudt en kijk op onze website voor het volledige functieprofiel.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij  

En ben jij  

 snel inzetbaar; 

 een goede zelfstandige werker, maar ook goed in het werken in teamverband met collega’s, 
relaties én bewoners; 

 empathisch, zonder daarbij de doelen van je functie en Woongoed uit het oog te verliezen; 

 leergierig, zorgvuldig en geduldig; 

 flexibel en stressbestendig, want elke dag is anders;  

 digitaal vaardig; 

 niet snel van je stuk te brengen? 

Wij bieden je  

 een HBO werk- en denkniveau; 

 gevoel voor gastvrijheid, met een glimlach, ook in vervelende situaties; 

 interesse voor onze doelgroep, welke deels bestaat uit kwetsbare mensen; 

 de drive om te verbeteren en initiatieven te nemen? 
 

Een uitdagende baan op voltijd basis (36 uur) waarin je jezelf kunt ontwikkelen. En dat natuurlijk binnen 
een leuk team. 
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

 24 vakantiedagen (op voltijd basis), 

 vakantietoeslag, 

 eindejaarsgratificatie, 

 goede pensioenregeling, 

 reiskostenvergoeding, 

 persoonlijk ontwikkelingsbudget, 

 een PC privé- en fietsenplanregeling en 

 cafetaria-regeling (deze regeling biedt je als werknemer flexibiliteit om bepaalde 
arbeidsvoorwaarden met elkaar uit te wisselen). 

 
Het salaris ligt (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring) tussen de € 2.625,- en € 3.187,- bruto per 
maand (op basis van 36 uur CAO Woondiensten).  
Bij geringe ervaring is een instapsalaris van toepassing. Afhankelijk van functioneren is doorgroei in 
salaris mogelijk. We starten met een aanstelling voor bepaalde tijd met de intentie om bij gebleken  
geschiktheid te continueren. 
 
Woongoed digitaliseert haar dienstverlening. Niet alleen de interne processen maar ook de 
communicatie met onze huurders. We gaan ervan uit dat jij daar een bijdrage aan levert. 
Vanzelfsprekend krijg je een telefoon en een laptop om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.woongoed.nl.   
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marije van den Dorpel, medewerker 
Klantinformatie (team Tevreden Klant), telefoon 0118 – 691700. 
 
 
 
 
 
 
 

Ben jij degene die we zoeken?  

Stuur dan jouw motivatiebrief en cv vóór 21 april 2021 aan: 
Woongoed Middelburg t.a.v. Tessa Quite (medewerker P&O) via mail naar tquite@woongoed.nl.  
 
De eerste gespreksronde vindt plaats op 28 en 29 april 2021. 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.  
 
Als toekomstig nieuwe medewerker van Woongoed Middelburg ben je verplicht om een actuele 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. 
 

http://www.woongoed.nl/

