
                                                                                                                             

  
 

 

 

Functie 
Beleidsmedewerker volkshuisvesting 
 

  Gemeente Loon op Zand  
  Kaatsheuvel 
 
 Aanbod       
Functieschaal 10 (max. € 4.225 bruto) + 17,05% Individueel Keuzebudget   
 
Dienstverband 
32 uur 
 

 

Gemeente met grote ambities 

De gemeente Loon op Zand is een gemeente met grote ambities. Onze 150 medewerkers en ons 

bestuur werken daar hard aan. Dat doen zij samen met inwoners en met maatschappelijke-, 

zakelijke- en overheidspartners. 

Met onze inwoners willen we toegroeien naar een vorm van integrale samenspraak.  

In de samenwerking met andere partners zoeken we steeds naar die partij die het best past bij het te 

boeken resultaat. Bij complexe of gemeente overstijgende opgaven geven wij de voorkeur aan 

samenwerking met onze regiogemeenten in Hart van Brabant. 

Onze medewerkers kunnen rekenen op veelzijdig werk, korte communicatielijnen en een grote mate 

van zelfstandigheid. 

 

Om onze ambities mee vorm te geven zoeken wij op korte termijn een: 

 

Beleidsmedewerker Volkshuisvesting 
     (32 – 36  uur per week) 

 

Wat ga je doen? 

 

� Je geeft vorm aan de regierol van de gemeente, o.a. door woningbouwprogrammering en 

het maken van de juiste prestatieafspraken met de corporaties; 

� Je zorgt ervoor dat de doelen van het beleid gehaald worden (uitvoering woonvisie); 

� Je adviseert in woningbouw projecten; 

� Je maakt voorstellen voor de (door)ontwikkeling van beleid en stemt intern en extern af  

(met ketenpartners collega’s, regio gemeenten) over de vorming en uitvoering van het 

beleid; 

� Je volgt ontwikkelingen op het terrein van volkshuisvesting met aandacht voor onder andere 

duurzaamheid, huisvesting arbeidsmigranten en draagt oplossingen aan en stelt adviezen op. 

� Je neemt deel aan (en waar nodig initiatief voor) overleg in project- of werkgroepen gericht 

op beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling. 

� Je bent onze specialist op het gebied van wonen, zowel voor de collega’s als voor het bestuur 

en contactpersoon voor de woningcorporatie(s). 

 

 

 



                                                                                                                             

  
 

 

 

Onze kandidaat: 

Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau. In je optreden ben je enthousiast, gedreven en 

gemotiveerd. Vanzelfsprekend beschik je over aantoonbare werkervaring in volkshuisvesting. Je kunt 

je goed inleven in de doelgroepen waarvoor je aan de slag bent en kent de verschillende 

(tegengestelde) belangen. Je weet hierin je weg en aanpak te vinden. Je communiceert makkelijk en 

je gevoel voor politieke verhoudingen is uitstekend. Je bent een echte netwerker die door 

samenwerking met interne en externe partners resultaten haalt. 

 

Ons aanbod 

De functie is structureel. We starten met een contract voor de duur van een jaar. Het salaris is 

gekoppeld aan functieschaal 10 (max € 4.225- bruto per maand, afhankelijk van je professionele 

bagage die je meebrengt). Daarboven op ontvang je jaarlijks 17,05% Individueel Keuzebudget, een 

mobiele telefoon en een tablet. We werken veelal digitaal en in een flexibel kantoorconcept. 

 

Ben jij degene die wij zoeken? 

We zijn benieuwd naar onze potentiele nieuwe collega! Stuur ons jouw aansprekende sollicitatie 

waarin je ons overtuigt waarom jij de perfecte kandidaat bent. Daarnaast is jouw CV actueel en 

maximaal twee pagina’s lang. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Solliciteren 

kan via deze link: https://bit.ly/2XDtcCH  
 

In verband met de vakantieperiode is de reactietermijn langer. Reageren kan tot 21 augustus 2019.  

 

Contact 

Heb je nog vragen over de procedure? Neem contact op met onze adviseur P&O, Hans Onrust, bel 

0416- 289226 of mail naar (h.onrust@loonopzand.nl). Heb je vragen over de inhoud van de functie? 

Neem dan contact op met Suzanne Hendriks 0416-289155 (tot 5 juli en vanaf 30 juli). 

 

*Een VOG die maximaal 6 maanden oud is, is een aanstellingsvereiste.  


