
 

 
 
 
Patrimonium beheert zo’n 
2.500 woningen en 300 
overige verhuureenheden. 
 
De organisatie is verdeeld in 
vier afdelingen: Vastgoed, 
Wonen, Financien en 
Algemene zaken.  
 
De afdeling Wonen is 
verantwoordelijk voor onder 
meer de klantenservice, 
woningverhuur, afhandeling 
reparatieverzoeken,  
huurincassoprocedures, 
overlastzaken, bestrijding 
woonfraude, leefbaarheid, 
bewonersparticipatie en 
bewonersoverleg.  
Op de afdeling werken elf 
medewerkers.  
 
Onze kernwaarden zijn: lokaal 
betrokken, samen(werken) en 
sociaal.  
 
Patrimonium richt zich de 
komende jaren op kwaliteit van 
wonen: 

• Betaalbaarheid en 
Beschikbaarheid 

• Huisvesting ouderen 
en bijzondere 
doelgroepen 

• Beperking 
energiegebruik en 
energielasten 

• Leefbaarheid en 
sociale stabiliteit 

• Onze huurder 
centraal! 

 
Onze missie is Thuis in 
Barendrecht. 
We bieden meer dan alleen 
een betaalbare en veilige 
woning; we vinden ook een 
leefbare woonomgeving 
belangrijk.  
 
We zijn er voor onze huurder.  
Daarom geven we zorgvuldig 
aandacht aan:  

• Goede woningen 

• Goede 
dienstverlening 

• Beleid dat goed uit te 
leggen is.  

 
Ons motto is Vertrouwd 
Dichtbij! 
 

 

Acquisitie wordt niet op 

prijs gesteld en niet in 

behandeling genomen 

 
 

Wij zoeken voor 32 – 36 uur per week 

 een zeer ervaren en enthousiaste  

woonconsulent 

 

Wat ga je doen? 

Als woonconsulent houdt je je onder meer bezig met:  

• het begeleiden, adviseren en bezoeken van huurders met meervoudige 

problematiek, waaronder problemen op het gebied van huur betalen (zoals uitvoeren 

van de incassoprocedure inclusief deurwaardersoverdracht en contacten met 

deurwaarders en advocaten).  

• het onderhouden van intensieve contacten met samenwerkingspartners (zoals 

Lokaal Zorgnetwerk, sociale wijkteams, wijkagenten, maatschappelijk werk en 

andere disciplines binnen de gemeente). 

• het onderzoeken en bestrijden van woonfraude en woonoverlast, inclusief 

dossieropbouw en overdracht aan advocaten en het vertegenwoordigen van 

Patrimonium bij juridische procedures bij de rechtbank;  

• het signaleren van knelpunten op het gebied van leefbaarheid en sociale stabiliteit 

en bijdragen aan activiteiten op het gebied van bewonersparticipatie.  

 

Wat vragen we van je? 

Je hebt hbo werk- en denkniveau en ervaring met NCCW-programmatuur. Je hebt minimaal 

drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en beschikt in ieder geval over goede 

communicatieve vaardigheden en inlevings-, en doorzettingsvermogen. Je kunt vraagstukken 

goed analyseren, gaat conflictsituaties niet uit de weg, werkt graag constructief samen (intern 

en extern) en je bent in staat om signalen uit de omgeving op te pikken daarop, waar nodig, 

actie te ondernemen.  Je bent flexibel qua inzet van uren (ook in de avond) en je stelt je 

welwillend en oplossingsgericht op.  

Op onze website (www.patrimoniumbarendrecht.nl) vind je een uitgebreid functieprofiel. 

 

Wat bieden wij? 

Een leuke en uitdagende functie,  waarbij je samenwerkt met een team van professionele en 

enthousiaste collega’s. Deze functie is in schaal H (CAO Woondiensten) ingedeeld. 

 
Interesse? 

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Jacqueline van der Glas, 

personeelsadviseur, via telefoonnummer (0180) 64 13 58.  

 

Herken jij je in ons profiel? Dan nodigen we je graag uit om vóór 3 december te solliciteren via 

werken@patrimoniumbarendrecht.nl.  De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 10 

december en de tweede gesprekken op donderdag 13 december. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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