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SITUERING FUNCTIE
Functiebenaming
Weddenschaal
Te begeven volgens
Dienst
Leidinggevende

: huurbegeleider
: B1c paritair comité 319.01
: aanwerving
: Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg
: (adjunct-) coördinator

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE
De huurbegeleider staat in voor het begeleiden en ondersteunen van de huurders bij hun
rechten en plichten als huurder en dit in samenwerking met andere sociale partners.
FUNCTIE-INHOUD
Huurders begeleiden en bijstaan bij hun rechten en plichten als huurder
- huurders begeleiden bij de opstart/stopzetting van een verhuring: huurcontract,
plaatsbeschrijving, huurwaarborg, huursubsidies, …
- huurders begeleiden bij hun huurdersverplichtingen: onderhoud woning, betaling van de
huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen, administratie, bijbrengen van de passende
wooncultuur, …
- bemiddelen in en helpen oplossen van diverse problemen van de huurders
Toewijzen woningen aan huurders
- organiseren van de toewijzing conform de regelgeving van ingehuurde woningen aan
huurders
- opvolgen van de huurdersadministratie in afstemming met de administratief
medewerker/boekhouding
Samenwerken met woon- en welzijnsactoren
- samenwerken inzake huurdossiers met deelgenoten (lokale besturen) en externe actoren
(CAW, VHP, VMSW, opbouwwerk, …) en de samenwerking bevorderen
- ontwikkelingen in het werkveld inzake maatschappelijke ontwikkelingen, wetgeving,
reglementering, … mee opvolgen
- het SVK in diverse fora, overleg met toezichthoudende overheid, e.a. vertegenwoordigen
KENNIS & VAARDIGHEDEN
-

kennis van de huurwetgeving
basisinzicht in technische aspecten van huisvesting
kennis van de sociale kaart van Vlaanderen en van de welzijnsdiensten en –instellingen
affiniteit met de welzijns- en woonproblematiek en de doelgroep
kunnen werken met bureautica

- goede taalbeheersing om teksten en nota’s op te stellen en dossiers samen te stellen
COMPETENTIES & ATTITUDES


-







-







-

zelfontwikkeling
neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling
vraagt naar feedback bij de eigen prestaties en trekt hieruit conclusies
staat geregeld kritisch stil bij het eigen functioneren van de eigen prestaties en zet leerpunten
om in acties
assertiviteit
heeft vertrouwen in eigen standpunten en draagt deze uit, heeft een stevige en weerbare
opstelling in contacten
treedt consequent en vastberaden op, straalt gezag en vertrouwen uit
geeft gemaakte fouten toe, laat zich aanspreken op gedrag en staat open voor feedback
inlevingsvermogen
kan zonder te grote familiariteit een vertrouwensrelatie met een cliënt aangaan
toont erkenning en respect voor andere(n), begrip voor andere meningen of omgangsvormen
en kan een luisterend oor vormen
past zijn/haar gedrag aan dat van andere(n) aan en is tactvol en discreet
samenwerken
denkt mee en draagt bij tot de gezamenlijke opdracht ook al is dit niet van persoonlijk belang
leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na en communiceert op een open manier
gaat respectvol om met andere(n), toont waardering voor ieders eigenheid, zoekt naar
oplossingen bij conflicten, is collegiaal en streeft een goede groepsgeest na
zelfstandig werken
kan werken zonder externe controle, vertoont verantwoordelijkheidszin, heeft een goed
voorkomen
kan met een minimum aan instructies aan de slag
werkt taken volledig en tijdig af en stuurt bij indien er fouten optreden
besluitvaardigheid
kan snel een doordacht standpunt innemen, zelfs op basis van onvolledige informatie
neemt beslissingen op tijd en stelt ze niet onnodig uit en kan dit zonder overleg met anderen
informeert alle betrokkenen en verdedigt een beslissing
onderhandelen
geeft eigen standpunten en argumenten aan, vraag en luistert naar andermans standpunten
en argumenten
brengt uiteenlopende visies, behoeften en standpunten samen
zoekt naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn en hanteert hierbij een
onderhandelingsstijl in lijn met de aard van het probleem, de gesprekspartners en de
gestelde termijnen





-

flexibiliteit
kan overweg met diverse opdrachten, taakverruiming, wisselende prioriteiten en plotse
veranderingen
verandert plan of aanpak om het beoogde resultaat efficiënter te kunnen bereiken
herkent weerstand en gaat hier gepast mee om
initiatief
komt uit eigen beweging tot actie
is ondernemend om de voortgang te versnellen en doet spontaan voorstellen om het werk te
verbeteren
start spontaan een nieuwe taak op als het werk klaar is of vraagt naar een nieuwe opdracht

