
 

Functieprofiel Woonconsulent Patrimonium Barendrecht 

 

Doel van de functie  

Als woonconsulent begeleidt, adviseer en verwijs je huurders met meervoudige problematiek. Je kunt 

hierbij denken aan huur betalingsproblemen, andere woonvraagstukken en verward gedrag. Maar ook het 

bevorderen van leefbaarheid door bemiddeling bij bewonersconflicten, door goede samenwerking met het 

lokale Zorg Netwerk, wijkteams en andere samenwerkingspartners en het bestrijden van 

woonfraude/overlast behoren tot je kerntaken.  

  

Resultaatgebieden  

Als woonconsulent houdt je je bezig met:  

1. Begeleiden en adviseren van huurders met meervoudige problematiek, waaronder problemen op 

het gebied van huur betalen en andere woonvraagstukken.  

2. Onderzoek en bestrijden van woonfraude en woonoverlast.  

3. Signalering van knelpunten op het gebied van leefbaarheid en sociale stabiliteit.  

 

Ook draag je bij aan initiatieven op het gebied van bewonersparticipatie. 

 

Kennis en vaardigheden   

• Je kunt vrij makkelijk contact leggen met collega’s, huurders en relevante 

partijen en weet goed gebruik te maken van je eigen communicatieve en sociale vaardigheden 

in verschillende settings en met individuen van uiteenlopende (maatschappelijke, culturele en 

professionele) achtergrond zonder je eigen professionele verantwoordelijkheid uit het oog te 

verliezen.  

• Je draagt bij aan een positieve groeps- en werkklimaat waarin naast successen ook 

tekortkomingen in het professioneel handelen bespreekbaar zijn en uitgangspunt vormen om 

te leren en te verbeteren.  

• Je bent goed in staat om problemen en kansrijke oplossingen te identificeren op basis van de 

analyse van de verkregen gegevens.   

• Je gaat goed om met tegengestelde belangen (je beschikt over maatschappelijke sensitiviteit 

en bent een teamspeler).  

• Je bent resultaatgericht en in staat relevante partijen te mobiliseren om oplossingen van 

ingewikkelde woonvraagstukken van onze huurders te realiseren en je bent goed in het voeren 

van regie op dat proces.  

• Je gaat evenwichtig en constructief om met conflictsituaties.  

• Je draagt je verantwoordelijkheid voor een goed verlopende samenwerking intern (in het team 

en met andere teams en andere afdelingen) en extern met klanten en partners.   



 

 

 

• Je beschikt over goede sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals:   

o het gebruiken van specifieke gespreksvaardigheden als 

luisteren, samenvatten, doorvragen en bijsturen;   

o het goed kunnen onderbouwen van je eigen standpunten naar collega’s, klanten en 

samenwerkingspartners toe.  

 

Persoonlijke eigenschappen en attitudes   

• Je bent zelfkritisch, staat open voor feedback van collega’s en klanten.   

• Je bent in staat en bereid om eigen persoonlijk en professioneel handelen bespreekbaar te maken 

en samen met collega’s eigen en verkregen feedback te vertalen in concrete actiepunten ter 

verbetering van het individueel professioneel functioneren en het functioneren als team.  

• Je bent respectvol.  

• Je bent een stevige persoonlijkheid:  

o Je beschikt over een goed doorzettingsvermogen  

o Je kunt en durft feedback te geven  

• Je bent constructief-kritisch tegenover anderen.  

  

Kennis en ervaring op het gebied van:  

• Huurrecht, woningwet, omgaan met personen met meervoudige problematiek, schuldhulpverlening 

(waaronder WSNP).   

• MS Office en het primaire systeem van NCCW en affiniteit met automatisering.  

• De inhoud van de resultaatgebieden van onze functie   

 

Vereiste opleidingsniveau:  

HBO-SJD  

  

Werkervaring:  

Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie  

  

Woonwerkafstand:   

Binnen een straal van max 30 km   


