
   

   

   

 

 
 

Je bent een beleidstijger... 
 
… dus als wij iemand zoeken die het 

boeiend vindt beleid te maken en te 

implementeren, dan sta jij vooraan.  

Onze beleidstijger is graag praktisch 

bezig en zit niet alleen op z’n  

eilandje, maar maakt steeds  

contact. Daardoor weet je als geen 

ander wat er speelt binnen en  

buiten Veluwonen. Iets voor jou? 

    André Tijssen, manager Wonen 

Wie ben jij? 
• Je bent dus een analytische tijger. 

• Moeilijke vraagstukken weet je goed om te bouwen naar  

• eenvoudig beleid. 

• Politieke verhoudingen kennen voor jou geen geheimen. 

• Je bent een echte verbinder, dus alleen op je eiland zitten… 

daar moet jij niet aan denken. 

• Je denkt lekker creatief met initiatief en lef. 

• Je schrijft uitstekende teksten in foutloos Nederlands. En in 

gesprekken sta je je vrouwtje of mannetje. 

 Tot slot: je weet alles van de volkshuisvesting in Nederland. 

 Lees meer op www.veluwonen.nl 

Iets voor jou? 

Wil je meer weten? Bel dan André Tijssen 

(onze manager Wonen). Hij is bereikbaar 

op telefoonnummer (06) 51 26 77 89. 

Zie jij deze baan wel zitten? Dan lezen we graag  
je brief en CV. Je kunt ze t/m 31 maart 2020 mailen naar  
vacature@veluwonen.nl  
 
Het eerste gesprek is op 6 april 2020. Wil je alvast die  
middag van 13.00-17.00 uur vrijhouden? Vanwege de  
Corona-crisis bestaat de kans dat we de gesprekken  
anders gaan organiseren. Maar dat hoor je vanzelf.  
 

Worden wij jouw 

37 collega’s?! 

Wie zijn wij? (volgens Joseph die 

nu onze beleidsmaker Wonen is). 
 

 ‘Veluwonen is een fijne woningcorporatie. 

Korte lijnen, goede sfeer en veel  gezellig-

heid. Er is aandacht voor elkaar. Een beetje 

huiselijk eigenlijk, maar zonder het werk 

uit het oog te verliezen. En er is genoeg 

uitdaging, dat kan ik je wel vertellen! 

  

Ik werk met veel plezier in deze organisatie. Ik vind het bijna meer 

een hobby dan werk. Dat komt vooral doordat ik de ruimte krijg 

om zelf mijn werk in te delen en te maken.‘ 

 

Wat krijg je? 

• We betalen je maximaal € 4.971,- bruto bij volledig  

dienstverband (schaal J van de CAO). Wat je salaris  

precies wordt, hangt af van je kennis en ervaring.  

• Je krijgt alle vrijheid om je werk naar eigen inzicht te  

bedenken, in te delen en te verbeteren.  

• Je komt terecht in een gezellige, betrokken en  

uitdagende organisatie met korte lijnen en veel  

ontwikkelmogelijkheden.  

• Je werkweek is 36 uur (4 x 9 uur kan ook). Je krijgt  

een jaarcontract met uitzicht op een vaste baan.  

Ons kantoor in Eerbeek 

Wat ga je doen? 
Wat ga je eigenlijk niet doen…? Beleid maken en implementeren 

gaat je gewoon goed af. We noemen er een paar: verhuur-, doel-

groepen-, sociaal - en leefbaarheidsbeleid. Je adviseert ons MT over 

issues die je ziet ontstaan om ons heen. Dus je vertaalt (lokale) 

maatschappelijke, politieke veranderingen en nieuwe wetten en 

regels naar mogelijkheden voor Veluwonen. Intern hoor je natuur-

lijk ook allerlei wensen en opmerkingen. Die plaats je in een breder 

kader en neem je mee in je voorstellen. 

Maar we zijn nog niet klaar. Je bent ook betrokken bij het maken 

van ons jaarverslag en het jaarplan. En je helpt bij het maken van de 

prestatieafspraken. Kun je dan ook nog bedrijfsprocessen  

beschrijven en optimaliseren? Dan ben jij onze top-kandidaat. 
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