
 

Participatieconsulent 

 

28 - 36 uur per week in Rijen  

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, 

en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een 

veranderingsproces. Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders 

werken wij aan onze maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat 

betekent ook dat we op een andere manier werken: effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er 

meer financiële middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. Wij werken in 

multidisciplinaire, resultaatverantwoordelijke teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de 

organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij hechten groot 

belang aan communicatie en samenwerking. 

Team  Maatschappij & Participatie 

Het team Maatschappij & Participatie bestaat uit 2 gebiedsregisseurs en 2 participatie 

consulenten.  

Wat ga je doen? 

Als participatieconsulent werk je samen met onze bewoners aan het verbeteren van hun 
woon- en leefomgeving. Je faciliteert en stimuleert participatieprojecten en trekt daarin 
samen op met bewoners en partners in de wijk. Je weet bewoners te bewegen om een 
proactieve rol in hun wijk te spelen. De rol die jij vervult hangt af van het vraagstuk en 
varieert van een trekkende of een meer faciliterende rol. Verder lever je een bijdrage aan 
vernieuwende participatie methodes in de wijken. 

  



 

De perfecte collega 

We zoeken een collega die mensen kan activeren om hun kwaliteiten en vaardigheden in te 

zetten. Je bent in staat om met lef aan de slag te gaan met projecten; waarbij je ruimte 

creëert voor capaciteiten en talenten van bewoners. Je bewaart het evenwicht tussen 

zelfwerkzaamheid van bewoners en de invulling van je eigen rol.  

Je hebt ervaring met het opstarten van nieuwe activiteiten waarbij het eindresultaat soms 

onvoorspelbaar is. En je bent in staat om dwarsverbanden te zien en het overzicht te 

bewaren. Je stuurt op resultaat, ook als vooraf niet scherp is welke kant een project uitgaat. 

Tot slot heb je ervaring met methodieken voor wijkaanpak, we zijn als organisatie erg 

geïnteresseerd in methodieken zoals Theory U, deep democracy, Asset Based Community 

Development.  

 

Wat verwachten wij van je? 

 HBO werk- en denkniveau 

 Sociale instelling 

 Ondernemende netwerker 

 Verbinder 

 Ervaring met projectmatig werken  

 Kennis van participatiemethodieken  

 In het bezit van rijbewijs B 

Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend ’ is onlosmakelijk 
verbonden met de functie. 

Je werkplek is in Rijen.  

Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in schaal H (€ 3.159,-  € 4.084,-). 

Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

 Jesse van Antwerpen 088 031 34 13 of 06 57 75 22 82  

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je op zoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt? Stuur dan uiterlijk zondag 29 december een reactie naar 

vacature@leystromen.nl. Een Belbin-teamrollentest maakt onderdeel uit van de 

selectieprocedure.   

 

Procedure 

 De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 8 januari.  

 De tweede gesprekken vinden plaats op  woensdag 22 januari. 
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