
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functie van sociaal huismeester is een combinatie van hulpverlener, vertrouwenspersoon en  BOA. 
Ook ben je een schakel tussen de huurders, Woongoed Middelburg en andere organisaties, zoals 
Buurtbemiddeling en Maatschappelijk werk. 
 
Je bent het eerste aanspreekpunt voor 450 bewoners. Je geeft advies over het wonen in de breedste zin. 
Waar nodig verwijs je door. Je gaat op huisbezoek en spreekt bewoners in het huismeesterkantoor onder 
in de Meanderflat. Dit is ook je vaste werkplek, dichtbij huurders zodat je weet wat er speelt.  
 
Je zet je actief in op naleving van de huisregels in de flats. Je bemiddelt tussen bewoners en schakelt zo 
nodig anderen daarbij in.  
Je inspecteert regelmatig de gemeenschappelijke ruimtes in de flats zodat het er schoon en veilig is. Ook 
houd je toezicht op de uitvoering van het schoonmaakprogramma, soms ruim je zelf wat op.  
 
De bewoners van Meanderlaan en Driewegenhof zijn zeer divers in leeftijd, gezinssamenstelling en 
achtergrond.  
 
Je maakt deel uit van de groep sociaal & wijkbeheerders bestaande uit 5 collega’s. Samen ben je 
onderdeel van Team Tevreden klant dat uit 21 collega’s bestaat. 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ben jij het aanspreekpunt voor 450 bewoners in de  

flats aan de Meanderlaan & Driewegenhof? 

Woongoed Middelburg is een organisatie met een duidelijk maatschappelijk doel. We verhuren in Middelburg 
ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. We hebben een omzet van ca. 40 mln. 
en een investeringsportefeuille voor de komende 10 jaar van € 285 mln. 
Ons kantoor staat midden in Middelburg, op slechts 5 minuten loopafstand van zowel het stadcentrum als het 
treinstation.  
 
Woongoed is een financieel gezonde organisatie, met een open bedrijfscultuur. We werken met zo’n 50 
professionele collega’s. Mannen, vrouwen, net afgestudeerden en collega’s met ruime werkervaring.  
Dit doen we in vijf teams, met korte communicatielijnen, binnen één open kantoorruimte. We geven graag 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijk werken van tijd en plaats. 

 

“Een goede werkgever, die 

ontwikkeling bevordert. Een 

bedrijf waar een fijne werksfeer 

hangt.'' 

 

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en waar initiatief nemen wordt 

gewaardeerd.” 

Vacature sociaal huismeester 



Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 4 februari 2022 aan: 
Woongoed Middelburg t.a.v. Tessa Quite P&O via mail naar tquite@woongoed.nl 
 
Goed om te weten is dat de eerste gesprekken plaatsvinden op 9 en 10 februari 2022. 
 
Deze vacature is ook open gesteld voor medewerkers van Woongoed Middelburg en collega’s van de woningcorporaties uit het 
samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt. Bij gebleken geschiktheid krijgen medewerkers van Woongoed en/of collega’s uit 
het samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt voorrang. 
 

 

 

Met de volgende eigenschappen pas je perfect in ons team:  

 
 Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau 
 Je bent sociaal en gespreksvaardig 
 Je staat stevig in de schoenen 
 Je hebt affiniteit met onze doelgroep 
 Je bent proactief en stressbestendig 
 Je neemt je verantwoordelijkheid 
 Je kunt goed multitasken 

 

Het is een pré als je ervaring hebt met werken bij een woningcorporatie. 

Wij bieden je:  
Een uitdagende baan op fulltime basis voor 28 uur verdeeld over 5 dagen (vrijdagmiddag vrij) met ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. 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 cafetariaregeling. (de regeling biedt flexibiliteit om 
arbeidsvoorwaarden met elkaar uit te wisselen).  

 een telefoon en een laptop om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken. 

 er zijn mogelijkheden om een deel van de uren thuis te werken. 
 

We starten met een aanstelling voor een jaar. Je krijgt bij Woongoed een salaris - afhankelijk van leeftijd, 
opleiding en ervaring – tussen de € 2.684 en € 3.421 bruto per maand (op basis van 36 uur per week), volgens 
de CAO Woondiensten.  
  
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.  
Als toekomstig nieuwe medewerker van Woongoed Middelburg ben je verplicht om een actuele Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) in originele versie te overleggen. 
 

 

 

 

Ben jij het nieuwe aanspreekpunt in de Meanderlaan en Driewegenhof?  


