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Wat wij zoeken in het kort:
• HBO werk- en denkniveau

• Klantgerichtheid

• Communicatieve vaardigheden

• Planmatig werken

• Resultaatgerichtheid

• Overtuigingskracht

• Oplossingsgericht

Wat wij jou bieden in het kort:
• Salarisschaal I van de CAO  

woondiensten (3.716 t/m 4.887 bruto 

p/m)

• 36 uur fulltime

• We beginnen met een jaarcontract 

met uitzicht op een vast dienstverband

• Ruimte voor groei en persoonlijke 

ontwikkeling

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan het 
woongeluk van bewoners door een moderne en 
toekomstbestendige vorm van (bewoners)partici-
patie op te zetten en partijen en mensen met elkaar te 
verbinden? Ben jij ervan overtuigd dat een inclusieve 
en veerkrachtige buurt niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst bijdraagt aan het woongeluk van mensen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou voor onze nieuwe func-
tie bij Fien Wonen.

Waarom is deze functie iets voor jou? 
Als Senior Bewonersbegeleider krijg je de ruimte en tijd om 

deze uitdagende taak vorm te geven. Je zorgt ervoor dat de 

interne organisatie in deze ontwikkeling wordt meegenomen. 

Het is jouw taak om de gezamenlijke belangen en behoeft-

en helder te krijgen en draagvlak bij betrokken partijen te 

vergroten. Bij Fien geloven we dat woongeluk ontstaat in een 

veerkrachtige en inclusieve buurt. Om dat te bereiken moeten 

we samen met bewoners en professionals in de buurten korte 

en lange termijn aanpakken realiseren. Dit vraagt om nieuwe 

vormen van participatie.

Hoe ziet jouw functie eruit? 
Je gaat aan de slag als beleidsmaker voor doorstroming en 

in projecten. Maar ook begeleid je bewoners die niet passend 

meer wonen naar een andere woning en zorg je voor de inzet 

van netwerkpartners waar hulp nodig is. Je vindt en benut 

doorstroomkansen onder onze huurders, waarbij je steeds de 

afweging maakt tussen de verschillende doelgroepen en zo 

nodig maatwerk toepast. Je neemt actief deel aan project-

en en gaat de invulling van projecten (zoals renovatie en 

sloop-nieuwbouw) samen met bewoners vormgeven. Je hebt 

een rol als bewonersbegeleider in de voorbereidings- en uit-

voeringsfase van projecten en zorgt dat bewonerservaringen 

worden meegenomen. Fien Wonen staat aan de vooravond 

van een aantal mooie projecten. Fien daagt je uit om samen 

met bewoners, gemeenten en ontwikkelaars aan de slag te 

gaan om onze buurten nog mooier te maken.

Met jouw resultaatgerichte,  
dienstverlenende houding en  

communicatieve vaardigheden help  
jij onze huurders goed te wonen.

Draag bij aan #woongeluk

Nieuw in te vullen uitdagende functie binnen Fien Wonen: 
Senior bewonersbegeleider 
participatie en projecten



Ben jij typisch Fien?

Optimistisch
Je gelooft in het goede  
en in de maakbaarheid  
van ieders eigen geluk.

Vindingrijk
Je zoekt altijd naar oplossingen.  

Je kijkt naar wat wél kan  
en hoe het beter kan.

Betrokken
Je voelt je gelijkwaardig  

aan iedereen met wie je werkt.  
Je bent oprecht en leeft je echt in.

Daadkrachtig
Je gelooft in doen. 

Je bent actief en toont  
initiatief en lef.

Woon het zelf, woon het samen 
T   (0184) 61 44 88       E   info@fienwonen.nl       W   fienwonen.nl

Profiel van een Senior bewonersbegeleider 
doorstroming en projecten
• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het verbinden en 

samenbrengen van onze volledige doelgroep (leeftijd, af-

komst, sociale klasse) rond projecten of buurtaanpakken.

• Je hebt een afgeronde vierjarige HBO opleiding.

• Kennis van Volkshuisvesting, huurrecht en sociale project-

begeleiding is een must.

• Je bent analytisch sterk en je bent gewend om vanuit een 

helikopterview de wereld te bezien. 

• Je vertrouwd op eigen waarneming maar je kunt ook goed 

omgaan met het raadplegen van databases  om je analy-

se aan te scherpen.  

• Je bent empathisch, maar ook goed in staat om emotie 

en feiten te scheiden. Ben je in het contact met bewoners 

doortastend en verbindend en weet  je met overtuigings-

kracht weerstand te overwinnen.

• Het gaat er vooral om dat je passie voor je vak hebt en 

onze doelgroep, dat straal je uit en draag je uit bij (bijna) 

alles wat je doet!

Hoe ziet het team eruit?
Het team Wonen bestaat uit 17 collega’s, waaronder 

KCC-medewerkers, woonconsulenten, dagelijks onderhoud 

en wijkbeheerders. Onze prioriteit is om de zelforganisatie 

van ons team verder te ontwikkelen en ons overlastproces en 

wijkbeheer slimmer in te richten, waarbij we de huurder graag 

de regie geven. Bij Fien Wonen heerst een professionele en 

informele werkomgeving, waarbij de communicatielijnen kort 

zijn en er snel geschakeld kan worden. Hierdoor heb je als 

medewerker grote verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Binnen het team werk je nauw samen met je collega’s en ben 

je verantwoording verschuldigd aan de Manager Wonen.

Voor vragen over de inhoud 

van deze functie of de proce-

dure kan je contact opnemen 

met Aafke kroonen, Manager 

Wonen, via 06 1900 2029.. 

Ook aan de slag 
voor woongeluk?
Word jij blij van deze vacature? Stuur dan  

jouw sollicitatie (motivatiebrief en CV) uiterlijk  

17 maart 2023 naar solliciteren@fienwonen.nl.

Werken bij Fien Wonen
Fien Wonen is een ondernemende woning¬corporatie 

die met slimme oplossingen helpt om goed te wonen. 

Bij Fien Wonen kijken we vooral naar wat wel kan en 

hoe het beter kan. Zo willen wij het woongeluk van 

onze huurders vergroten.

Fien Wonen is een middelgrote organisatie waarin 

circa 35 medewerkers samen werken aan goede en 

betaalbare huisvestiging voor mensen met een smalle 

beurs. Fien Wonen verhuurt ongeveer 3400 woningen 

in Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden.


