
 

Voor onze afdeling Verhuur zoeken wij een enthousiaste: 

 

Maatwerkadviseur (36 uur per week) 
 

Ben jij de schakel tussen huurders en woningzoekenden die extra begeleiding en een passende 

woning nodig hebben? En heb je daarbij ook oog voor de draagkracht van de omgeving? Zodat 

de juiste match gevonden wordt? Dan zoeken wij jou! 

 

Als maatwerkadviseur ben je onderdeel van de afdeling Verhuur. Als team Verhuur zorgen we 

ervoor dat het administratieve proces rondom het verhuren en opzeggen van een woning 

perfect voor onze huurders wordt uitgevoerd. Voor huurders en woningzoekenden die extra 

begeleiding nodig hebben bij het zoeken naar een passende woning komt de maatwerkadviseur 

om de hoek kijken. In deze functie breng je de specifieke vraag en wens in kaart van huurders 

en woningzoekenden in de regio Tilburg en Breda. Je creëert randvoorwaarden, en bouwt een 

relevant netwerk van partijen op met onder andere gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties.  

 

Wat ga je zoal doen:  

- Je brengt de situaties en wensen van woningzoekenden en instanties in kaart en formuleert 

specifieke eisen over woonruimte en/of gewenste begeleiding; 

- Je zorgt ervoor dat de administratie rondom het verhuurproces perfect geregeld is; 

- Je bewaakt en voert voorrangsregelingen uit, zoals continentwoningen, statushouders en 

maatwerkverzoeken; 

- Je beoordeelt in Breda urgenties in samenwerking met overige corporaties; 

- Je verwijst woningzoekenden en huurders, indien nodig, naar collega`s of externe instanties; 

- Je denkt mee over vraagstukken over de huisvesting van specifieke doelgroepen en 

doorstroming; 

- Je analyseert en doet aanbevelingen bij pilots op het gebied van woonruimteverdeling; 

- Je doet mee aan externe afstemmingsoverleggen over het uitvoeren van 

voorrangsregelingen.  

 

 Wat levert het op?  

- Voldoening: met jouw hulp of advies zorg je ervoor dat de woningzoekenden een 

passend aanbod krijgen, met eventueel een begeleidend contract van een zorg- of 

welzijnsorganisatie. 

- Uitdaging: we willen onze huurders het liefst in één keer goed helpen. Je hebt dus veel 

kennis over onze organisatie en het proces. Weet je het antwoord niet? Dan weet je bij 

wie je hiervoor intern moet zijn. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de zorg- en 

welzijnsorganisaties wanneer het om een woning gaat voor een van hun cliënten. 

Daarnaast neem je deel aan de overleggen van de maatwerkboards in Tilburg en Breda.  

- Afwisseling: Geen dag is hetzelfde, want elke huurder is anders en heeft behoefte aan 

andere begeleiding en/of maatwerk.  

- Arbeidsvoorwaarden: je wordt ingedeeld in salarisschaal G van de CAO Woondiensten 

en je ontvangt jaarlijks een individueel loopbaan budget wat je kunt inzetten voor 

ontwikkeling.  

 

Wat neem je mee?  

Een mbo-opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. In de functie van 

maatwerkadviseur ben je natuurlijk aldoor bezig met het begeleiden van woningzoekende naar 

een passende woning en daarom is het belangrijk dat je vriendelijk en geduldig bent. Hiernaast 

 



heb je een proactieve en flexibele houding. Competenties als stressbestendig, organisatorisch, 

resultaatgericht en gedreven passen helemaal bij jou. Maar bovenal heb je een flinke dosis 

enthousiasme, zodat je snel aan de slag kunt!  

 

Interesse?  

Reageer vóór 9 maart 2021 via de website van WonenBreburg, voeg een motivatie en een cv toe. 

De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 15 maart in de middag.  

Voor meer informatie over de functie bel je met Annemiek van der Bijl (Teamleider Verhuur, 06-

12549562).  

 

WonenBreburg 

WonenBreburg streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij willen een 

bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Daarnaast bevorderen wij de diversiteit binnen onze organisatie. Diversiteit als kracht om betere 

resultaten te behalen voor onze klanten, in een team van medewerkers met talent en passie 

voor het werk. 

www.wonenbreburg.nl 


