
 

Een fijn thuis voor huurders. Dat is waar wij voor gaan. Elke huurder heeft een verhaal over wat hem 

bezighoudt, wat hij denkt en verwacht. Wij maken de beleving van huurders inzichtelijk zodat het echte gesprek 

kan ontstaan tussen de corporatie, huurders en lokale belanghouders over wat een ‘huis een thuis maakt’. Wij 

helpen corporaties om meer in verbinding te komen met hun huurders.  

 

Hoe we dat doen? Vanuit onze huurdersonderzoeken gaan we samen met corporaties op zoek naar het verhaal 

achter de cijfers. Met dit verhaal maken we corporatiemedewerkers bewust van en nieuwsgierig naar wat er 

leeft en speelt bij hun huurders. Om in gesprek te blijven met huurders kunnen corporaties gebruik maken van 

onze onderzoeken en creatieve tools, zoals luisterpanels, klantreizen en luisterdoosjes. Alle kennis en ervaring 

die er is, delen we tijdens de vele inspirerende bijeenkomsten die we organiseren.   

 

KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector) is een vereniging voor en door woningcorporaties. 

Ruim 150 corporaties zijn bij ons aangesloten. Wij zijn geen belangenbehartiger richting de politiek en hebben 

geen winstoogmerk.  

 

Kom jij ons team versterken? 

Wij zijn op zoek naar een 

 

 

Senior Adviseur (parttime, 32 uur) 

 

 

Wat ga je doen? 

Als adviseur ben je voor onze leden sparringpartner bij hun ontwikkeling naar een organisatie waarbij huurders 

zich betrokken voelen en er vertrouwen in hebben dat de corporatie de goede dingen doet. Je kijkt samen met 

de corporatie naar de ontwikkelbehoefte en stemt het advies en de producten en diensten daarop af en past 

deze toe. Daarnaast heb je een netwerkrol waarbij je corporaties rondom dezelfde vraagstukken samenbrengt 

in bijvoorbeeld bijeenkomsten. Ook ben je betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.  

 

Wat dit concreet betekent: 

▪ Je duidt de resultaten uit de onderzoeken en vertaalt deze naar leer- en verbeterpunten voor de 

organisatie.  

▪ Je denkt mee in de onderzoeksbehoefte van de corporatie en bent in staat om de vraag achter de vraag te 

achterhalen.  

▪ Je ondersteunt corporaties bij (het creëren van draagvlak in de organisatie) voor huurdergericht denken en 

werken.  

▪ Je adviseert rondom thema’s als klantvisie en kernwaarden en hoe je deze intern en extern kunt laden.   

▪ Je geeft fysieke en digitale workshops en begeleidt sessies zoals klantreizen en luisterpanels en je 

organiseert en begeleidt bijeenkomsten over uiteenlopende thema’s.  

▪ Je brengt corporaties samen waar dezelfde opgaven en uitdagingen spelen. Hierbij organiseer je 

bijvoorbeeld bijeenkomsten en verzorg je (een deel van) de inhoud. 

▪ Je levert een bijdrage aan het benchlearningprogramma van KWH en deelt best practices op uiteenlopende 

onderwerpen. 

▪ Je werkt samen met collega’s en corporaties aan het (door)ontwikkelen van producten en diensten op de 

thema’s dienstverlening, woning en woonomgeving.  

▪ Je levert een bijdrage aan sectoronderzoeken, artikelen en brochures. 

 

 

  



 

Wat vragen we? 

Je hebt een afgeronde HBO- of WO opleiding, hebt affiniteit met kwantitatief en kwalitatief onderzoek en je hebt 

5-10 jaar werkervaring. Ervaring met de corporatiesector is een pré. Je hebt hart voor huurders en bent in staat 

om de strategie en het beleid van de corporatie te doorgronden. Je weet een organisatie ‘in beweging’ te 

krijgen. Je hebt een breed netwerk en bent in staat mensen met elkaar te verbinden, op alle niveaus. Je bent 

mensgericht en een inspirerende persoonlijkheid die overtuigend is en over uitstekende communicatieve 

vaardigheden beschikt. Je doorziet de behoeften en kansen van corporaties en kan deze doorvertalen naar de 

producten en diensten van KWH. Je vindt het een uitdaging om mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe 

producten en diensten die passen bij de koers van KWH. Onze leden zijn gevestigd door heel Nederland, een 

rijbewijs is dus een must. 

 

Wat bieden we? 

Je komt te werken binnen een enthousiast team met gepassioneerde collega’s. We bieden een uitdagende en 

diverse werkomgeving waarin veel ruimte is voor de eigen professionele inbreng. Het is een uitdagende en 

betekenisvolle baan! Samen gaan we voor een ‘fijn thuis’. Je krijgt een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op 

een vast dienstverband. De functie is ingeschaald in schaal K (startniveau € 4.141,- eindniveau € 5.597,- obv 36 

uur CAO woondiensten per 1-7-2021). De hoogte van je salaris is afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring. 

Verder kent KWH goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor deze ambulante functie stelt KWH een 

auto ter beschikking. De CAO Woningcorporaties en de sector-pensioenregeling is van toepassing.  

 

Locatie 

Ons kantoor is gevestigd in “De Machinist”, adres: Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK Rotterdam. Rotterdam 

is onze standplaats. We hebben leden in heel Nederland en daardoor kan je eigen woonplaats ook prima buiten 

de randstad zijn.  

 

Solliciteren 

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Mail dan je motivatie en CV voor 2 juni 2021 naar kwh@kwh.nl. 

Vermeld in de onderwerpregel de functietitel: adviseur. We gaan vertrouwelijk om met je reactie. Assessment 

kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met 

Antoinette van der Linden op 010-221 03 60, of antoinette.vanderlinden@kwh.nl. Wil je meer weten over KWH, 

kijk dan op www.kwh.nl waar je onder andere meer informatie vindt over onze pijlers Inzicht, Impact en 

Inspiratie.  

 

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op: 

1e ronde: 15 juni 

2e ronde: 23 juni 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs 
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