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Aanspreekpunt voor huurders
Als buurtcoach ben je er voor de huurders. Je onderhoudt contacten 
met huurders, spreekt huurders aan op hun verantwoordelijkheden 
en bemiddelt als dat nodig is. Als er iets speelt, dan handel je dat  
direct en op de juiste manier af. Huurders die er zelf niet toe in staat 
zijn, bied je af en toe een helpende hand als het gaat om kleine  
reparaties. Bij nieuwe huurders ga je langs om te horen hoe de 
nieuwe woning/buurt bevalt. En huurders die in een nul-op-de-meter 
woning gaan wonen, help je op weg bij het bewonen en het gebruik 
van een duurzame woning. Tijdens het dagelijkse reparatiespreekuur 
sta je huurders telefonisch te woord en zorg je ervoor dat hun klachten 
worden opgelost.

Belangrijke signaalfunctie
Je staat als buurtcoach midden in de wijk en je hebt een belangrijke 
signaalfunctie. Enerzijds ben je alert op tekenen van eenzaamheid en 
vervuiling bij huurders. Anderzijds signaleer je technische gebreken, 
zoals het licht in een appartementencomplex dat vervangen moet 
worden. Je controleert ook of de schoonmaakwerkzaamheden in 
wooncomplexen goed uitgevoerd worden. Zo zorg je samen met 
huurders voor leefbare, schone en veilige wijken. Om alles in goede 
banen te leiden heb je regelmatig overleg met collega’s, maar ook 
met partners in de wijk, zoals de politie, schoonmaakbedrijven en de 
gemeente.

Wat vragen we van jou? 
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding (niveau 4).
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B-E.
• Je hebt kennis van leefbaarheidsproblematiek. 

• Je beschikt over twee rechterhanden en bent in staat om 
 eenvoudig technisch onderhoud uit te voeren en een aannemer  
 voor technisch onderhoud aan te sturen. 
• Je staat stevig in je schoenen en gaat een gesprek met onze 
 huurders nooit uit de weg. 
• Je kunt goed luisteren, bent sociaal en een makkelijke 
 gesprekspartner.
• Je kunt goed samenwerken, hebt een open houding en kunt 
 goed met feedback omgaan.

Wat bieden we je?
Een functie voor 4 dagen per week, de omvang van het contract 
vullen we in overleg in. Laat ons weten wat je wensen zijn. 
Salaris tussen de € 2.934 en € 3.592 (€ 3.754 voor kandidaten die bij 
een woningcorporatie werken) (salarisschaal G CAO woondiensten). 
Een afwisselende, veelzijdige functie met veel vrijheid, ruimte voor 
eigen initiatief en verantwoordelijkheden. 
 
Je gaat werken in een informeel en prettig bedrijf met 30 enthou-
siaste, betrokken collega’s waarmee je samenwerkt. Veel ruimte en 
verantwoordelijkheid om de functie zelf vorm te geven. Er is veel 
aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen ondernemerschap. 

Interesse?
Ben je enthousiast geworden? Stuur je sollicitatie met CV dan voor 
28 april 2022 naar vacature@goedwonengemert.nl. Dit kan in de 
vorm van een vlog of een brief. De kennismakingsgesprekken zijn op 
dinsdag 3 mei. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met 
Joris Wismans, manager vastgoed, via (06) 10 13 36 38. 

Als buurtcoach loop, fiets en rijd je door de wijk om ervoor te zorgen dat onze huurders prettig 
wonen in fijne wijken. Je bent letterlijk de oren en ogen van Goed Wonen Gemert. Je signaleert, 
luistert en handelt naar wat je ziet en hoort. Hiervoor is het belangrijk dat je sociaal sterk bent, 
maar ook technisch onderlegd. 
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