
 

 

Manager Woonruimteverdeling (32 – 36 uur) 
 

Ben jij op zoek naar een baan waarin je een enthousiast team aanstuurt, ICT-projecten coördineert en 

streeft naar continu verbetering ten aanzien van de (digitale) dienstverlening aan onze 

woningzoekenden en aan de corporaties? Dan willen we graag met jou kennismaken. 

 

Wat ga je doen? 

Je stuurt het team Woonruimteverdeling aan en daarbij zorg je, samen met het team, voor het 

optimaliseren van de klantbediening aan onze woningzoekenden en corporaties. Je zorgt dat het team 

optimaal en zelfstandig kan functioneren. Het team bestaat uit het KCC, ICT adviseurs, een 

klantadviseur en een regionaal werkende seniorenmakelaar. Je bent integraal verantwoordelijk voor 

het aansturen en monitoren van de processen rondom de uitvoering van de woonruimteverdeling en 

de communicatie hierover naar de woningzoekenden en de corporaties. Daarnaast heb je een visie op 

digitale dienstverlening en ben je gedreven om het voor onze woningzoekenden steeds makkelijker te 

maken. Van de (ICT) projecten neem jij de coördinatie op je en ben jij opdrachtgever naar onze (ICT) 

leveranciers. Daarnaast stuur je ook de lokaal samenwerkende seniorenmakelaars aan en bewaak je 

de projectvoortgang. 

 

Samen met het team woonruimteverdeling werk je aan de uitvoering van het jaarplan en geeft 

daarmee invulling aan de ambities voor de woonruimteverdeling, uit ons net vastgestelde Koersplan. 

Samen met de strategische beleidsadviseur ga je aan de slag met de actielijn “beter benutten en 

verdelen van de woningvoorraad”. De strategisch beleidsadviseur zorgt voor de totstandkoming van 

afspraken tussen de corporaties onderling of tussen gemeenten en corporaties. Jij zet vervolgens alles 

in gang om deze afspraken ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Jij vertegenwoordigt hierbij ook 

onze woningzoekenden met het doel meer kansen voor iedereen te creëren. Je werkt samen met 

onze leden (de corporaties in Haaglanden) en stakeholders, zoals de gemeenten uit de regio 

Haaglanden.  

 

De woningnood is enorm en in Haaglanden wachten veel woningzoekenden lang op een woning. In 

het koersplan hebben de corporaties de ambitie uitgesproken om hun samenwerking in te zetten om 

het woningtekort tegen te gaan, de energietransitie te versnellen en de woningvoorraad beter te 

verdelen en te benutten om kansen voor iedereen te bieden. Vanwege deze nieuwe ambitie voeren 

wij een organisatiewijziging door en komt deze nieuwe functie beschikbaar. Je hebt zelf alle ruimte om 

op gepaste wijze invulling te geven aan de ambities. 

 

Wat vragen wij van jou? 

• HBO+ / WO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 5 jaar werkervaring, waarvan minimaal twee jaar in een leidinggevende functie; 

• Ervaring met projectleiding; 

• Ervaring met het implementeren en optimaliseren van werkprocessen; 

• Affiniteit of kennis van de woonruimteverdeling; 

• Affiniteit met automatisering en digitale dienstverlening; 

• Een klantgerichte instelling, overtuigingskracht en resultaatgerichtheid. 



 

 

 

Wat krijg je ervoor terug? 

Een uitdagende baan die je zelf nog vorm kan geven en waarbij je een leuk team aanstuurt en je je 

hard kan maken voor de belangen van de woningzoekenden. 

• Een marktconform salaris tussen de € 4.710,- en € 6.544,- bruto op basis van 36 uur.  

• Een 32 of 36-urige werkweek die je zelf in kunt delen. 

• Een jaarcontract met het vooruitzicht op een vaste aanstelling. 

• De mogelijkheid om te leren en een loopbaanontwikkelingsbudget. 

• Werken op locatie in een mooi kantoorpand in Zoetermeer. Deels thuiswerken is ook 

mogelijk. 

• Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid met het OV. 

 

Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) 

SVH is de vereniging van 20 woningcorporaties, met circa 170.000 woningen in de regio Haaglanden. 

De corporaties werken actiegericht samen aan het realiseren van de regionale volkshuisvestelijke 

opgave: ‘een passend en kwalitatief goed en duurzaam thuis bieden dat tijdig beschikbaar is voor 

iedereen die dat nodig heeft’. Door samen te werken creëren we (verbeterde) randvoorwaarden 

waardoor de opgave realistisch en uitvoerbaar wordt voor alle individuele corporaties en zij 

gezamenlijk een grotere bijdrage kunnen leveren aan de opgaven.  

 

Daarnaast faciliteert SVH het platform waarop woningzoekenden kunnen reageren op sociale 

huurwoningen: Woonnet Haaglanden. De woningcorporaties die zijn aangesloten bij SVH gebruiken 

Woonnet Haaglanden om hun woningen te adverteren. Bij Woonnet Haaglanden staan ongeveer 

170.000 woningzoekenden ingeschreven.  

 

Bij de vereniging SVH werken ongeveer 18 medewerkers. De besluitvorming kent korte lijnen en wij 

kenmerken onze organisatie door een informeel karakter. Het is een klein team, met een grote 

ambitie. Wij worden enthousiast om zichtbaar meerwaarde te bieden voor onze leden én de 

woningzoekenden. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: servicegericht, professioneel, 

resultaatgericht en proactief.  

 

Geïnteresseerd? 

Wil je meer informatie over deze functie? Dan kun je telefonisch contact opnemen met Jozefine Hoft 

via 06 – 12 99 16 70. Bij interesse ontvangen we heel graag – uiterlijk 13 februari 2023 - jouw reactie 

met CV. Je kan deze sturen aan werken@socialeverhuurdershaaglanden.nl t.a.v. Karin Bösecke.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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