
 
 

WVH is met 2.000 woningen dé sociale huisvester 

van Hoek van Holland. De 17 vaste medewerkers  

- verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed, 

Financiën en Algemene Zaken – hebben hart voor 

de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede, 

eenvoudige en betaalbare woningen. En we zetten 

ons samen met onze partners in voor een fijne 

woningomgeving.  

 

 

 
 

Gewoon goed wonen! 
 

 

 

 

 

 

WVH bezit bijna de helft van alle woningen in Hoek van Holland. Voor de komende jaren heeft WVH een 

uitdagende opgave. We bouwen 70 nieuwe woningen in het centrum, we pakken ongeveer een derde van ons 

woningbezit grondig aan en werken aan een plan voor een centrumlocatie waar nu een verzorgingshuis staat 

uit de beginjaren ’80. We zitten middenin de ontwikkeling naar een regiecorporatie en werken waar mogelijk 

samen met collega-corporaties. Naast deze projecten blijven we natuurlijk gewoon onze woningen verhuren 

en beheren. Om dat goed te kunnen doen zoeken we voor onze afdeling Wonen een 

 

Medewerker sociaal beheer en incasso (voor 24 uur per week) 

 

Wij zoeken 

Een collega die aan de slag gaat met woonoverlast en woonfraude. Een kanjer in het komen tot oplossingen 

via gesprekken. Maar ook iemand die door vroege signalering en een proactieve instelling overlast juist 

voorkomt. We zoeken een medewerker die stevig in de schoenen staat en de huurders die dat nodig hebben 

graag verder helpt bij het vinden van een oplossing. Het liefst in de wijk of bij de huurders thuis. Het is 

belangrijk daarvoor een netwerk op te bouwen en te onderhouden met onze partners in de hulpverlening. 

Naast sociaal beheer zitten ook de ingewikkelde en langlopende incassotrajecten in het takenpakket.  

Kortom: een spin in het web die enthousiast en vol inzet voor onze huurders aan de slag gaat. Graag met 

MBO/HBO niveau, ervaring bij een woningcorporatie en een gezonde dosis humor! 

 

Wij bieden 

Een plek in een lerend team (de afdeling wonen) waar je je samen met 6 collega’s, onder leiding van de 

manager wonen inzet voor gewoon goed wonen in Hoek van Holland. Een beloning in schaal G van de cao 

Woondiensten (maximaal € 3.578 bij een fulltime dienstverband). Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, een 

goede pensioenvoorziening, een eindejaarsuitkering van 2% bij het behalen van prestaties, ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling en flexibele werktijden. Eerst een jaarcontract, met de bedoeling dit om te zetten in 

een vast dienstverband.  

 
Solliciteren? 

Wij kijken uit naar je reactie voor 21 april. Stuur die naar onze manager wonen Daan de Jongh via: 

sollicitatie@wvhwonen.nl. Voor meer informatie over de functie kun je ook bij Daan terecht via  
0174 - 38 99 40 of 06 – 21 20 22 14. De 1e gesprekken worden gepland op 6 of 9 mei in de middag. Meer 
informatie over WVH is te vinden op www.wvhwonen.nl 
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