
Iedereen verdient een plek waar hij zich thuis voelt. Zo eenvoudig is het. Thús Wonen helpt mensen met 
een laag inkomen aan een geschikte woning in Noordoost-Friesland. We voelen ons verbonden met deze 
prachtige regio en we blijven er voor onze bewoners, ook nu er krimp dreigt. Minder zelfredzame 
huurders ondersteunen we daar waar nodig. 

Onze grootste opgave voor de komende jaren is het verbeteren van de woningen. Jaarlijks voeren we 
onderhoud uit aan de buitenkant van 1.000 woningen en verbeteren we de binnenkant van 300 
woningen. Tegelijkertijd verbeteren we de energieprestatie van deze woningen door isolatie en dubbel 
glas aan te brengen. We vernieuwen de woningvoorraad door middel van sloop, verkoop en vervangende 
nieuwbouw, aansluitend bij de veranderende behoefte van onze huurders en passend bij onze financiële 
mogelijkheden. Het aantal woningen brengen we langzaam terug.  

Dit alles doen we in overleg met onze omgeving om zo bij te dragen aan een goed woon- en leefklimaat 
in Noordoost-Friesland.  

Thús Wonen wil een transparante organisatie zijn die de dialoog aangaat met haar omgeving. Vanuit 
Dokkum werken ongeveer 70 betrokken medewerkers in een open en informele sfeer aan haar sociale 
doelstellingen. In verband met de intensivering van de onderhoudsopgaaf gaan we het team 
woonconsulenten binnen de afdeling Wonen versterken met een: 

 

Woonconsulent  Projecten 
 (32 uur, jaarcontract) 

 

Werkzaamheden 
Binnen de afdeling Wonen begeleid en informeer je huurders bij herstructurering, en complexe groot 
onderhoudsprojecten. In dit proces werk je intensief samen met de projectleiders van de afdeling 
Vastgoed. Daarnaast draag je zorg voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen, los je complexe afdeling 
overstijgende vraagstukken op en zorg je voor een prettig woonklimaat voor onze klanten. De focus van 
de woonconsulent is gericht op de individuele klant en zijn leefomgeving, je fungeert daarbij als 
tussenpersoon tussen corporatie, huurders en organisaties. Kortom, een veelzijdige baan. 

 

Wij vragen 
HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur werkervaring in een soortgelijke functie. Wij vinden het 
belangrijk dat je accuraat bent, klantgericht en communicatief vaardig. Je hebt kennis van relevante wet- 
en regelgeving. Daarnaast is het van belang, dat je goed kunt samenwerken, betrouwbaar bent en kunt 
omgaan met hectiek.  
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die zich op de juiste momenten positief kritisch opstelt. 
Verder ben je proactief en kun je omgaan met tegengestelde belangen, beschik je over 
overtuigingskracht en ben je resultaatgericht. 

 

Wij bieden 
Een dynamische en moderne werkomgeving die zich kenmerkt door vele en snelle ontwikkelingen. Je 
krijgt een grote mate van zelfstandigheid, bij een woningcorporatie met een prettige werksfeer. De 
arbeidsvoorwaarden zijn volgens CAO Woondiensten en de eigen aanvullende regelingen van Thús 
Wonen. De functie is ingedeeld in schaal J en er wordt een jaarcontract aangeboden. Bij gebleken 
geschiktheid en afhankelijk van de orderportefeuille kan de overeenkomst met een jaar verlengd worden. 

  



Sollicitatieprocedure 
Geïnteresseerd in een veelzijdige baan bij een maatschappelijke onderneming, die volop in beweging is? 
Stuur dan vóór 29 december 2017 een brief met curriculum vitae aan hrm@thuswonen.nl ter attentie van 
Jan Reitsma.  
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen Kuipers, hoofd 
Vastgoed, via telefoonnummer 0800 5511 511. 

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

 


