
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Krijg jij energie van het bemiddelen tussen huurders, het oplossen van maatschappelijke, 
woon gerelateerde vraagstukken en wil jij een bijdrage leveren aan prettig wonen voor onze 
huurders? Lees dan verder.  
 

 Als sociaal adviseur ben jij het aanspreekpunt voor 
bewoners en maatschappelijke partners bij sociale 
problematiek. Dit doe je samen met 3 collega’s van team 
Leefbaarheid. Je overlegt met hulpverleningsinstanties en 
politie. Je spreekt aan, bemiddelt tussen, adviseert en 
begeleidt bewoners en zo nodig start je juridische 
procedures op. Je neemt initiatief om leefbaarheid in 
buurten en wijken te verbeteren in samenwerking met 
huurders, collega’s en netwerkpartners. Je stimuleert 
hierbij de betrokkenheid en eigen initiatief van bewoners 
om hun woonomgeving te verbeteren.  
 
Wat vragen wij?  
Je bent een echte verbinder. Het is belangrijk dat je goed 
kan luisteren, je kan verplaatsen in anderen en je bent in 
staat om passende oplossingen te bedenken. Je bent 
communicatief vaardig, integer en staat sterk in je 
schoenen. Je hebt een HBO diploma in de richting van 
Sociaal Juridische dienstverlening of Sociaal Werk. Je hebt 
kennis van juridische processen en huurrecht. Kennis en 
ervaring vanuit de zorg is een pré. 
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een uitdagende baan in een dynamische 
werkomgeving waarbij jij het verschil kunt maken voor 
huurders en woningzoekenden die net dat extra beetje 
aandacht vragen. Je werkt met uiteenlopende doelgroepen. 
Er is ruimte voor eigen initiatieven en een opleidingsbudget 
om te kunnen blijven ontwikkelen. Een goed salaris en 
pensioen volgens de cao Woondiensten. In overleg met het 
team is een combinatie van op kantoor en thuiswerken 
bespreekbaar. Je wordt voor een jaar aangesteld, met zicht 
op een vaste aanstelling bij goed functioneren. 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij stelt zich ten doel voldoende, duurzame en 
betaalbare woningen aan te bieden aan huurders en 
woningzoekenden die niet zelf in eigen woonbehoeften 
kunnen voorzien. Wij werken op een klantgerichte en 
maatschappij gedreven wijze voor ruim 5.100 klanten in 
de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.  
 
Woonmeij heeft 60 medewerkers. Samenwerken, 
persoonlijke ontwikkeling en een goede werksfeer 
vinden wij belangrijk. Tevredenheid bij de werknemers 
zien we als stimulator voor de klanttevredenheid. 
Verantwoordelijkheid bij de teams is hierbij een 
belangrijke pijler. 
 

• Behandelen van (complexe) sociale 
problematiek en individuele woonproblemen 

• Bemiddelen van huurders bij overlastklachten 

• Beoordelen van urgentieaanvragen binnen het 
woonruimte verdeelsysteem 

• Deelnemen aan externe (multidisciplinaire) 
overleggen en in sociaal juridische trajecten 

• Inschakelen van wijkbeheerders bij 
leefbaarheidskwesties 

• Signaleren van ontwikkelingen in de wijk en 
maatschappij en deze vertalen naar 
mogelijkheden voor de organisatie 

sociaal adviseur  
28 - 36 uur per week 

PROCEDURE 
 
Herken je jezelf in deze vacature  
en heb je interesse ?  
Solliciteer dan voor 30 oktober 2021 met cv en 
motivatie via vacatures@woonmeij.nl 
 
Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de 
eerste week van november 2021.  
 
Het overleggen van een VOG verklaring maakt 
onderdeel uit van de procedure. 
 
Heb je naar aanleiding van de vacature vragen? 
Neem contact op met Stephanie Peters, HRM 
adviseur via telefoonnummer (073) 544 06 43. 

Als sociaal adviseur heb je de volgende taken 
en verantwoordelijkheden: 
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