
 

 

Wij zoeken een ondersteuner 

De Huurdersraad is de spreekbuis van en voor huurders van woningcorporatie De Huismeesters. De 

Huurdersraad bestaat momenteel uit 7 personen. We willen, in verband met de vele onderwerpen 

waarmee we bezig zijn, graag doorgroeien naar een raad van 11 personen. De huidige Huurdersraad is 

eind 2019 gestart en heeft inmiddels een stevige positie verworven in het overleg met De Huismeesters. 

De belangrijkste onderwerpen waarvoor wij ons inzetten zijn voldoende betaalbare, goed geïsoleerde en 

comfortabele woningen.  

De Huismeesters hecht veel waarde aan een goed overleg met de huurders en de Huurdersraad. Dat laten 

zij zien door de Huurdersraad op tijd van de juiste informatie te voorzien. Ze faciliteren de Huurdersraad 

volledig en financieren de ondersteuning en begeleiding van de Huurdersraad. 

 

Vanwege het vertrek van onze huidige ondersteuner, zoeken we een nieuwe ondersteuner. 

Wat ga je doen 

Je begeleidt, ondersteunt en adviseert de Huurdersraad op een proactieve, efficiënte en effectieve wijze 

bij de voorbereiding van verschillende overlegvormen en bij het bewaken van de gemaakte afspraken en 

besluiten op beleidsniveau. Dat doe je door adviezen en plannen te schrijven, zoals het werkplan, 

jaarplanning en procesvoorstellen. Daarnaast bied je ondersteuning bij het organiseren en coördineren 

van de werving van nieuwe bestuursleden. 

Jij 

• Bent een dynamische, inspirerende, onafhankelijke en kritische ondersteuner 

• Bent in staat denkkracht en daadkracht te benutten 

• Kunt complexe vraagstukken vertalen en hebt ervaring met groepsprocessen 

• Bent samenwerkingsgericht, maatschappelijk betrokken en hebt kennis van de stad Groningen 

• Hebt kennis van- en ervaring met huurdersorganisaties, volkshuisvestelijke vraagstukken, 

medezeggenschap, de Woningwet en de Overlegwet Huurders Verhuurder en je weet hoe een 

corporatie werkt 

• Beschikt over een relevant netwerk 

• Bent initiatiefrijk, gestructureerd, je hebt overzicht en houdt van organiseren  

• Bent communicatief, sensitief en empathisch. 

Wij bieden 

Een functie in ZZP verband; het aantal uren en uurtarief worden in overleg vastgesteld. 

Wil je solliciteren? Stuur dan voor 6 mei 2022 een motivatiebrief met CV naar 

huurdersraad@hotmail.com  

 

Wil je meer weten?  

Neem dan contact op met Jean-Claude Petitiaux, interim-voorzitter van de Huurdersraad: 

06-13 20 1000 

 


