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Wat ga je doen?
Als wooncoach match je de vraag en het aanbod van onze woningen. 
Je helpt huurders bij hun verschillende woonbehoeftes, zodat al onze 
huurders wonen in een fijn thuis in een prettige wijk. Dit betekent een 
proactieve houding naar woningzoekenden toe in hun zoektocht naar 
een nieuwe woning. Maar ook bij het opmerken en het bemiddelen 
bij (dreigende) conflicten en betalingsachterstanden. Hiervoor werk je 
samen met je directe collega’s en medewerkers van netwerkpartners. 
Deze samenwerking vind je ook terug in de projectteams nieuwbouw 
en herstructurering, waarvan jij deel uitmaakt.

Hoe veranker je je ervaringen in beleid?
Je initieert en formuleert (mede) beleid voor relevante beleidsterreinen 
(o.a. huur, verhuur, koop, onderhoud en het strategisch voorraad-
beleid). Daarbij zijn jouw ervaringen uit de praktijk onmisbaar!

Wie ben jij?
• Je herkent jezelf in onze kernwaarden en je wordt enthousiast van 

ons ondernemingsplan.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen en blijft jezelf ontwikkelen.
• Je hebt een goed inlevingsvermogen en gezond verstand, waardoor 

je situaties goed kunt inschatten en zelfstandig besluiten kunt nemen. 
• Je bent creatief, oplossingsgericht en ziet altijd kansen en 

mogelijkheden. 
• Als de situatie erom vraagt, pak je door, maar weet je ook om te 

schakelen als dat nodig is. 
• Vanuit een open houding werk je samen. 
• Tot slot ben je in staat vanuit de praktijk de verbinding met de 

theorie te maken met als doel beleid uit te werken.

Wat bieden wij je?
Bij ons werk je in een dynamische omgeving. Zowel de sector als onze 
organisatie zijn in beweging. We zijn innovatief en dragen proactief 
bij aan de versterking van de gemeenschappen in de dorpen van 
de gemeente Gemert-Bakel. De komende jaren bouwen we fors wat 
huizen bij binnen onze gemeente. Verder hebben we veel aandacht 
voor duurzaamheid. Participatie van onze huurders bij alles wat we 
doen hebben we hoog in het vaandel staan. 

Het salaris ligt tussen € 3.716 en € 4.887 (bruto bij 36 uur). Daarnaast 
bieden wij o.a.:
• Een laptop en telefoon van de zaak.
• Jaarlijks een loopbaanontwikkelingsbudget.
• Maandelijkse stoelmassage.
• Vitaliteitsworkshops.

Solliciteer, informeer of kom koffiedrinken
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Ton 
Moors (manager Wonen) op 06 10528480. Wil je alvast de sfeer komen 
proeven? Kom dan woensdag 15 februari bij ons op de koffie. Niels en 
Annemiek hebben die dag alle tijd om je meer over Goed Wonen te 
vertellen. 

Je kunt je sollicitatie en cv tot en met 22 februari mailen naar  
vacature@goedwonengemert.nl. 
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 1 maart.

Wil jij écht iets betekenen voor onze huurders? Wij zijn op zoek naar een wooncoach. Iemand 
die onze huurders helpt bij het maken van keuzes over hun woning en hun woongenot. Die hen 
begeleidt bij vragen over of problemen met het betalen van de huur of prettig samenwonen met 
de buren. Bied jij deze huurders een luisterend oor? Voel jij je betrokken en vind je het een mooie 
uitdaging om al puzzelend maatwerk te leveren? Dan maken wij graag kennis met jou!

Goed Wonen Gemert
Postbus 82, 5420 AB Gemert
T: (0492) 34 88 88

Dat jij
er bent voor 

onze huurders

https://www.goedwonengemert.nl/klantenservice/uw-vraag#/node/1752
https://www.goedwonengemert.nl/over-goed-wonen/organisatie/publicaties/ondernemingsplan/

