
  
 
 
 

 

De taken van de teamleider Mens en Maatschappij: 
 

• Stuurt teams sociaal beheer en wijkbeheer aan 

• Zorgt ervoor dat huurders betrokken zijn bij de 

keuzes die Woonmeij maakt 

• Is aanspreekpunt voor de Huurdersbelangen 

organisatie 

• Vertaalt ontwikkelingen in de wijk en maatschappij 

naar uitvoerbare plannen voor Woonmeij 

• Monitort de bijdrage van Woonmeij aan de 

leefbaarheid in onze wijken en dorpen  

• Werkt samen met partners op het gebied van 

leefbaarheid, zorg en participatie  

Wil jij je inzetten voor een leefbare omgeving en participatie van onze huurders en geef je 
graag leiding aan een team? Krijg jij energie van het betrekken van huurders waardoor wij 
voor hen betere keuzes maken? Dan is werken als teamleider Mens en Maatschappij echt 
iets voor jou! 
Onze huurders zijn de legitimering van ons bestaan. De 
maatschappelijke vraagstukken rondom de leefbaarheid 
in woningen en wijken zijn soms complex en vragen om 
een mensgerichte integrale aanpak. De teamleider 
Mens en Maatschappij is een belangrijke radar in het 
maatschappelijke netwerk van Woonmeij. 
 
Als teamleider zorg je ervoor dat het team sociaal 
adviseurs (vier medewerkers) en team wijkbeheer (drie 
medewerkers) zelfstandig functioneren. Samen zijn 
jullie verantwoordelijk voor de koersplandoelstelling 
‘prettig wonen’. Ontwikkelingen vertaal jij logischerwijs 
naar onze doelstellingen en werkzaamheden. Je bent de 
spil voor participatie van huurders en 
woningzoekenden. Je faciliteert de Huurderbelangen 
organisatie bij het uitvoeren van hun rol.   
 
Wat vragen wij?  
Naast het hebben van affiniteit met leefbaarheid en 
huurdersbetrokkenheid zoeken wij iemand die  
professioneel en proactief is. Je wordt enthousiast van 
samenwerken met meerdere partners in de wijk.  
Daarnaast pas je binnen onze kernwaarden: 
betrouwbaar, de klant centraal stellen, respect en 
verantwoordelijkheid nemen. Je hebt een hbo/wo denk- 
en werkniveau.  
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een interessante functie in een prettige 
en dynamische werkomgeving. Een informele 
organisatiecultuur waarbij wij een open communicatie, 

samenwerken, van elkaar leren en persoonlijke 
ontwikkeling stimuleren. Uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris 
conform cao Woondiensten.  
 
Organisatieprofiel 
Woonmeij heeft als missie voldoende, duurzame en 
betaalbare woningen aanbieden aan huurders en 
woningzoekenden die zelf niet in woonruimte kunnen 
voorzien. Wij werken op een klantgerichte en 
maatschappij gedreven wijze voor ruim 5.200 klanten 
in de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel.  
Woonmeij heeft 64 medewerkers. Tevredenheid bij de 
werknemers zien we als stimulator voor de 
klanttevredenheid.   
 

Teamleider Mens en Maatschappij 
 30 - 36 uur per week 

Procedure 
 
Herken je jezelf in deze vacature  
en heb je interesse? 
Reageer dan voor 4 oktober 2022 met cv en 
motivatie via vacatures@woonmeij.nl. 
Het overleggen van een VOG verklaring maakt 
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
 
Heb je nog vragen over de vacature?  
Neem dan contact op met Ellis van den 
Heuvel, adviseur HRM (073) 544 06 54. 
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