
 

 

Tablis Wonen is een moderne woningcorporatie in Sliedrecht. Tablis Wonen verhuurt en 

beheert 4600 woningen in de gemeente Sliedrecht en Molenlanden (Oud-Alblas, Wijngaar-

den, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan). We willen dat 

onze huurders plezierig wonen en een fijn en betaalbaar thuis hebben in een prettige 

woonomgeving. Ruim vijftig enthousiaste en betrokken medewerkers zetten zich hier 

dagelijks voor in. Tablis Wonen gewoon plezierig, helder en betrokken! 

 

Zuiderzeestraat 210  

Sliedrecht 

T (0184) 44 48 44  

E info@tabliswonen.nl   

www.tabliswonen.nl 

 

Voor onze afdeling Wonen zijn wij op zoek naar een: 

 

Wooncoach   
(28-36 uur per week)
 

Ben jij die ervaren, daadkrachtige collega die ons 

team komt versterken? 

  

In deze functie zet jij je met name in voor de leef-

baarheid in wijken. Daarin werk je nauw samen 

met netwerkpartners zoals de gemeente en het 

sociaal team. Je bent gewend om te werken op 

zowel operationeel als tactisch niveau. Ieder dos-

sier heeft zijn eigen dynamiek en emoties. Jij bent 

degene die daarin het overzicht bewaart en de 

juiste stappen weet te zetten.  

Ben jij degene die dit met tact en respect helder 

kan communiceren? Dan zijn wij op zoek naar jou.  

Werkzaamheden 
• Je ondersteunt huurders bij woongerelateerde 

problemen; 

• je bemiddelt bij individuele problematiek op het 

gebied van huurbetaling en/of overlast; 

• je begeleidt huurders bij vastgoedprojecten; 

• je coacht huurders op het vlak van bewoners-

participatie en betrekt huurders bij het beleid van 

Tablis Wonen; 

• je bent in staat om beleid, procesbeschrijvingen 

en -instructies te formuleren die voldoen aan de 

wet- en regelgeving; 

• je vertegenwoordigt de eigenaarsrol van Tablis 

Wonen binnen de VvE; 

• je vertegenwoordigt de verhuurdersrol van Ta-

blis Wonen in overleggen binnen het netwerk. 

 

 

 

 

 

Wij vragen 
Je herkent jezelf in de volgende functie-eisen: 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur 

richting sociaal juridisch of maatschappelijke 

dienstverlening;       

• je hebt 2 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke 

functie; 

• je bent communicatief vaardig, zowel mondeling 

als schriftelijk; 

• je kunt zakelijkheid en resultaatgerichtheid com-

bineren met de maatschappelijke en sociale 

doelstellingen van Tablis Wonen. 

Wij bieden 
Een uitdagende en zelfstandige functie in een 

enthousiast team met veel ruimte voor eigen in-

breng. Het betreft een tijdelijke functie tot eind 

2025. Je ontvangt eerst een jaarcontract. Bij goed 

functioneren wordt dit verlengd. 

 

Het salaris is conform de cao Woondiensten, 

schaal H en 8% vakantiegeld.  

Je reactie 
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? 

Neem dan contact op met Marion Sitskoorn, ma-

nager Wonen a.i. Zij is bereikbaar via ons alge-

mene nummer: (0184) 44 48 44.  

 

Jouw motivatiebrief met CV ontvangen wij graag 

uiterlijk 2 december 2022. Je kunt deze sturen 

naar: solliciteren@tabliswonen.nl. 
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