
 

 

 

Woningstichting Barneveld is voor het team Wonen op zoek naar een  

 
 
 

 
 

Je hebt een sociaal hart en passie voor wonen en leefbaarheid. Je bent op korte termijn beschikbaar 
en je beschikt over een afgeronde opleiding MBO-4 niveau met enige jaren relevante werkervaring. 
Je bent communicatief sterk, klantgericht, proactief en zelfstandig. Je bent de ogen en oren in de wijk 
en bent toegankelijk en benaderbaar voor onze bewoners, maar kan ook goed schakelen tussen 
verschillende belangen. Je werkt graag samen in een team, bent stressbestendig en 
oplossingsgericht.  

Je bent het gezicht van Woningstichting Barneveld in de wijk en aanspreekpunt voor bewoners. 
Samen met je collega’s ben je medeverantwoordelijk voor het goed op peil houden van de 
leefbaarheid in de wijken en buurten in de gemeente Barneveld. De door jou geleverde inspanningen 
op dat vlak dragen hier volgens onze bewoners en samenwerkingspartners aantoonbaar aan bij. 
Prettig en veilig wonen in de wijk doe je samen. 
 

• Je levert een bijdrage aan activiteiten om de leefbaarheid in stand te houden of te 
verbeteren. 

• Je signaleert overlastsituaties en bemiddelt en grijpt in waar mogelijk of schakelt de hulp in 
van je collega’s van het team Wonen.  

• Je verstrekt informatie en houdt toezicht op specifieke woon- en leefregels van complexen 
en openbare ruimten. 

• Je verwijst bewoners indien relevant, gericht door bij vragen en klachten over wonen en de 
woonomgeving. 

• Je rapporteert en registreert je klantcontacten in ons digitale klantvolgsysteem. 

• Je voert de werkzaamheden zelfstandig uit, binnen de kaders en richtlijnen die er zijn, met 
ruimte voor eigen invulling, waarbij ons beleidsplan ‘Thuis in wonen’ het uitgangspunt is.  

  

Wij bieden een uitdagende functie bij een vooruitstrevende en ambitieuze woningcorporatie voor 36 
uur per week. In eerste instantie krijg j je een dienstverband voor een jaar met de bedoeling dit voor 
onbepaalde tijd te verlengen na gebleken geschiktheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO Woondiensten. De functie is ingeschaald in functiegroep E. Bij een fulltime dienstverband 
bedraagt het minimum salaris € 2.551,- en het maximum € 3.036,-. Als je bij je aanstelling langer dan 
een half jaar in de sector werkt is het maximum van de schaal € 3.175,-.  Inschaling binnen de schaal 
wordt gedaan op basis van relevante kennis en ervaring.  
 

 



 

 

Je bent straks werkzaam binnen de afdeling Wonen. Met 20 collega’s zet jij je iedere dag in voor 
tevreden huurders en woningzoekenden. Het team Wonen bestaat uit woonconsulenten voor 
verhuur, incasso en leefbaarheid, medewerkers klantcontact, opzichters en wijkbeheerders.  
 
Samen gaan we voor prettig wonen nu én in de toekomst. Want we ontlenen ons bestaansrecht als 
organisatie tenslotte  aan het feit dat wij veilig en prettig wonen bieden aan onze huidige en 
toekomstige huurders met een bescheiden inkomen. Hiermee leveren wij een maatschappelijke 
bijdrage aan de lokale samenleving in de gemeente Barneveld. 
 
Dit doen we vanuit de overtuiging dat het succes van onze organisatie bepaald wordt door goede 
onderlinge samenwerking, door het nemen van verantwoordelijkheid en door het tonen van 
leiderschap. Waarbij Betrouwbaar zijn, Betrokken werken en Bewust keuzes maken belangrijke 
waarden zijn die ons gedrag sturen. 
 

Spreekt deze functie je aan en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan voor 15 december 2021 
een motivatiebrief en je cv naar Annet Jongsma, adviseur P&O, via deze link. 
Voor meer informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met Gerdien van der Ent, 
manager Wonen via (0342) 427 500.  
 

https://www.wstg-barneveld.nl/mijn-wsb/service/reactieformulier-vacature/
https://www.wstg-barneveld.nl/over-ons/

