
 

Wij zoeken een Consulent Wonen Welzijn & Zorg (WWZ) (24 uur) 

 

Wil jij de schakel zijn tussen het strategisch WWZ-beleid, onze interne organisatie en de externe 

samenwerkingspartners? Pik je signalen op uit het werkveld, om deze door te vertalen naar het 

bestaande beleid? Weet jij wanneer je een regisseur moet zijn en wanneer meedoen de beste 

aanpak is? Dan zoeken wij jou! 

 

Wat ga je zoal doen?  

Als consulent WWZ initieer en onderhoud je contact en realiseert samenwerking met 

zorgpartijen en gemeenten op tactisch en operationeel niveau. Je bouwt en onderhoudt een 

netwerk op het gebied van WWZ in Tilburg en Breda. Je zorgt er mede voor dat WWZ-projecten 

zoals nieuwbouw en nieuwe samenwerkingsverbanden gerealiseerd worden. Daarnaast heb je 

een actieve rol in de totstandkoming van nieuwe woonvormen voor bijzondere doelgroepen en 

senioren. Je werkt nauw samen met de adviseur strategie, de wijkteams, de maatwerkadviseur 

en het team BOG. Vanuit jouw rol adviseer en enthousiasmeer je collega’s. Tenslotte rapporteer 

je de voortgang en de realisatie van de resultaten op jouw gebied aan de manager Wijkteams.  

 

Wat neem je mee? 

Een hbo-opleiding en een goed netwerk, waarin je makkelijk contacten legt met externe 

partijen, zodat er een goede samenwerking tot stand kan komen. Je hebt kennis van het domein 

WWZ, ruim voldoende werkervaring, overtuigingskracht en goede communicatieve 

vaardigheden. Tactisch schakelen met enige flair en lef is jou daarbij niet vreemd. Je ziet kans 

situationeel sferen om te buigen. Maar bovenal heb je een flinke dosis enthousiasme, zodat je 

snel aan de slag kunt! 

 

Wat levert het op?  

- Voldoening: haal je uit het feit dat huurders die lastig zelfstandig een woning kunnen 

huren toch een plek weten te vinden binnen een van de wooncomplexen van 

WonenBreburg; 

- Uitdaging: zit in het feit dat je mensen enthousiast kunt maken voor uitdagende 

opgaven die soms ‘knellen’ met andere doelen; 

- Afwisseling: vind je terug in je takenpakket, iedere dag is anders; 

- Flexibiliteit: je verdeelt 24  uur per week over 4 of 5 dagen; 

- Salaris: Schaal I (i) van de CAO Woondiensten. 

 

Wil je reageren?  

Reageer uiterlijk vóór 26 april 2021 via de website van WonenBreburg.  Voeg je motivatie en cv 

toe. De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 4 mei. Een assessment kan onderdeel 

uitmaken van de procedure. Voor meer informatie over de functie bel je met Myreen Minnaar 

(manager Wijkteams) op 06- 46252806. 

https://werkenbij.wonenbreburg.nl/vacaturebeschrijving/consulent-wonen-welzijn-zorg-wwz

