
 

Woningstichting Barneveld is een lokaal betrokken woningcorporatie die zich maximaal inzet voor 
betaalbaar wonen en leefbaarheid. Met ruim 4.000 woningen en plekken voor wonen met zorg, 
bieden wij een thuis aan zo’n 10.000 mensen. Ons werkgebied is de gemeente Barneveld en maakt 
deel uit van de regio Foodvalley. Een aantrekkelijke woon- en werkregio met ambitie en ruimte voor 
groei. Met 50 medewerkers werken wij met passie samen, voor onze huidige en toekomstige 
huurders met een bescheiden inkomen. Met veilig en prettig wonen leveren wij een maatschappelijke 
bijdrage aan de lokale samenleving. 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. 

Woningstichting Barneveld heeft een forse opgave op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming. 
Voor de periode tot 2030 bouwt Woningstichting Barneveld 1000 woningen, waarvan tot 2025 ruim 
600 woningen. 
 
Voor onze afdeling Vastgoed zoeken wij een nieuwe collega die met ons mee wil bouwen als  
 

Adviseur Vastgoedprojecten (32-36 uur) 

Een coördinerende en verbindende schakel die zorgt voor de optimale 
beheersing van onze vastgoedprojecten 

 
Wat ga je doen? 
Als de spin in het web houd je grip op alle data en informatiestromen rondom onze huidige en 
toekomstige nieuwbouw- en verbeterprojecten. Daarnaast zorg je voor de inbedding van projecten in 
de projectorganisatie. Binnen het team Projecten is dit een nieuwe en zelfstandige functie, waarin je 
beweegt tussen onze projectleiders en projectontwikkelaar.  
 

• Je zorgt voor een tijdige, volledige en juiste informatieverstrekking van vastgoedprojecten. 
• Je coördineert, bewaakt en borgt de wijze waarop informatie binnen een project wordt 

opgesteld, verspreid en gearchiveerd. 
• Je voorziet projectleiders van een integraal overzicht en inzicht in de voortgang, risico’s, 

kansen en knelpunten. 
• Je stelt in- en externe rapportages en verantwoordingsdocumenten op. 
• Je levert proactief input voor verbeteringen over de output van rapportages en 

verslaglegging. 
• Je analyseert en adviseert over de te nemen beheersmaatregelen. 
• Je brengt risico’s en beheersmaatregelen in kaart en richt beheersprocessen in. 
• Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en draagt bij aan het verbeteren van toekomstig 

beleid over projectbeheer. 
• Je beoordeelt complexe gegevens op de van toepassing zijnde regelgeving (juridisch en 

fiscaal) en mogelijkheden voor subsidies. 



 

Wie ben je? 
• Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van 

Technische Bedrijfskunde. 
• Je hebt ervaring met projectbeheersing voor woningbouw.  
• Je hebt aantoonbare ervaring met databeheersing en datamanagement. 
• Je kan zelfstandig en gestructureerd werken. 
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en weet deze juist in te zetten. 
• Je bent flexibel en schakelt makkelijk tussen verschillende werkzaamheden en behoudt altijd 

het overzicht. 
 
Ons aanbod 

• Je gaat aan de slag bij een maatschappelijk betrokken organisatie in een aantrekkelijke 
woon- en werkregio met een hoge ambitie.  

• Je gaat deel uit maken van het team vastgoedprojecten en bouwt verder mee aan dit team, 
waarbij je veel verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt.  

• Je ontvangt een salaris tussen € 3.800,- en € 5.000,- bruto per maand, afhankelijk van je 
relevante kennis en ervaring. Inschaling is conform de CAO Woondiensten.  

• Een 36-urige werkweek, maar 32 uur per week is voor ons ook bespreekbaar. Een goede 
werk-privébalans vinden wij belangrijk, in overleg kan je je werktijden flexibel indelen. 

• We bieden de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. 
• Opleidingen en cursussen die gerelateerd zijn aan je functie, vergoeden wij in zowel geld als 

tijd. 
• Je ontvangt jaarlijks een individueel loopbaanbudget van € 900,- (o.b.v. een fulltime 

dienstverband, anders naar rato). Dit budget mag je vrij besteden aan je persoonlijke of 
professionele ontwikkeling. 

• Een goed pensioen is geregeld via Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 
(SPW). 

• Wij werken grotendeels digitaal. Je krijgt een laptop en mobiele telefoon tot je beschikking. 
 
 
Interesse? 
Is deze functie op jouw lijf geschreven? Stuur dan je motivatie en cv via deze link. Heb je vragen 
over de procedure of inhoudelijke vragen over de functie? Bel dan gerust met Mischa van Sighem, 
interim-manager Vastgoed op (06) 508 93 909. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website 
 

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

