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Functiekaart Huurbegeleider - Inschrijvingen  
 

 

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren is de sociale huurmarkt. Hierdoor 
krijgen de meest kwetsbaren in onze samenleving een goede woning tegen een betaalbare huurprijs én 
met woonzekerheid. Het Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen in Zuid-Oost-Vlaanderen van een 
eigenaar-verhuurder en biedt in ruil een aantal stevige garanties. Daarna verhuurt het SVK deze woning 
sociaal aan de meest woonbehoeftige. Onze organisatie beheert op heden een 700-tal panden met een 
grote variatie aan studio’s, appartementen, huizen.  

Als huurbegeleider sta je in voor een intensieve begeleiding van de kandidaat-huurders en het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie. Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor de kandidaat-huurders. 
 
Door middel van jouw functie tracht je iedereen de kans te geven op een sociale woning. Je zorgt tevens 
voor de vertegenwoordiging van onze organisatie en de uitbouw van een sociale dienstverlening.  

Extern tracht je zoveel mogelijk mensen en organisaties te bereiken. Als huurbegeleider inschrijvingen 
informeer je kandidaat-huurders en welzijnsorganisaties over de inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden 
en organiseer je de nodige infomomenten. 

Intern ben je verantwoordelijk voor het kandidatenbeheer. Je zorgt voor een correcte inschrijving van de 
kandidaat-huurders en past hierbij de sociale huurwetgeving nauwgezet toe. Je voorziet de nodige 
doorstroom van de kandidaat-huurders naar een SVK-woning. 

• Je hebt dagelijks telefonische contacten, contacten via mail en afspraken op kantoor.  

• Je verzorgt een feilloze administratieve opvolging en zoekt naar constructieve oplossingen bij 
problemen.  

• Je staat in voor de inschrijvingen van kandidaat-huurders. Je werkt hiervoor nauw samen met 
andere (welzijns-)diensten zoals onze trefpuntmedewerkers werkzaam in het OCMW en bouwt een 
eigen netwerk uit.  

• Je verzorgt een correcte registratie en actualisatie van de gegevens van de kandidaat-huurders. 

Verantwoordelijkheden 

Jobuitvoering 

• Staat in voor een intensieve begeleiding van de kandidaat-huurders en het opbouwen van 
een vertrouwensrelatie 
 

• Verzorgt de administratieve verwerking van de inschrijvingen van de kandidaat-huurders 
 

• Staat in voor een correcte registratie en actualisatie van de gegevens van de kandidaat-
huurders 

• Luistert naar de wensen van alle partijen, gaat tot het uiterste en wordt als een 
constructieve partner beschouwd 

• Adviseert elke kandidaat-huurder met kennis van zaken en geeft advies rekening houdend 
met het wettelijk kader 
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• Hij/zij heeft een belangrijke rol in het welbevinden van de kandidaat-huurders 
 

• Hij/zij bewaakt de klanttevredenheid van de kandidaat-huurders en signaleert problemen/ 
verzuchtingen tijdig aan de teamcoördinator huurbegeleiding 
 

• Werkt actief samen met andere (welzijns-)diensten en bouwt een netwerk uit (OCMW, 
CAW,…). In het onderhouden van deze externe contacten zijn de trefpunten een voorname 
partner van het SVK ZOVL. 
 

• Vertegenwoordigt het SVK ZOVL en voert de job uit in overeenstemming met de 
deontologie van het SVK ZOVL 
 

• Zorgt voor de uitbouw van een sociale dienstverlening 
 

• Behaalt de vooropgestelde doelstellingen inzake efficiëntie, kennis en portefeuillebeheer 
 

• Volgt de eigen acties nauwgezet op en krijgt hierbij de nodige aansturing van de 
teamcoördinator huurbegeleiding 
 

• Verzamelt, rapporteert en digitaliseert de nodige gegevens 
 

 

Collega’s/ Team 

• Hij/zij draagt een goede teamgeest hoog in het vaandel en werkt hier actief aan mee 
 

• Hij/zij detecteert de noden binnen de werking van het SVK ZOVL en communiceert hierover 
met de teamcoördinator huurbegeleiding 
 

• Hij/zij werkt intensief samen met de collega’s en de teamcoördinator huurbegeleiding 
 

• Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het vormgeven van zijn/ haar eigen persoonlijke 
ontwikkeling in het werkveld. Hij/zij detecteert in het kader van zelfontplooiing eigen 
groeipunten en opleidingsnoden. Hij/zij communiceert hierover met de teamcoördinator 
huurbegeleiding en de stafmedewerker personeel & organisatie. 
 

 

Globale werking 

• Naleven en blijk geven van voldoende bewustzijn en respect van/ voor de wetgeving en alle 
procedures van toepassing op het jobdomein   
 

• De huurbegeleider rapporteert aan de teamcoördinator huurbegeleiding 
 

• De huurbegeleider is lid van het team Huurbegeleiding 
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Competenties 

Kennis 

• heeft kennis van de sociale sector  
 

• kennis van de huisvestingssector of kansarmoede is een pluspunt 
 

• beschikt over de nodige kennis om zijn/haar kandidaat-huurders te informeren over de 
werking van het SVK ZOVL  
 

• heeft kennis van, beheerst en gebruikt op een constructieve wijze informatica tools (zoals 
Outlook, Excel, Word, …) 
 

• sectoreigen CRM-pakket SVK@Plus wordt aangeleerd 
 

• gebruikt actief alle communicatiekanalen zoals e-mail, telefoon, … 
 

• beheerst de nodige gesprekstechnieken van coaching, begeleiding en bemiddeling 
 

• bezit een relevant Bachelor diploma of gelijkwaardige ervaring 
 

 

Persoonsgebonden competenties 

• Regels en afspraken nakomen 

• Resultaatgericht: in staat de doelstellingen te ontwikkelen en te realiseren 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Leervermogen hebben 

• Plannen (= ordenen): in staat eigen werk te plannen en prioriteiten te stellen 
 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden: legt de nodige flexibiliteit aan 
boord in zijn/haar agenda en past zich aan, aan de noden van de (kandidaat-) 
huurder/eigenaar/collega’s/ andere partners 

• Samenwerken als hecht team: werkt op een constructieve manier samen met de collega’s 

• Zelfstandig werken: hij/zij is in staat na de opleidingsperiode het werk zelfstandig uit te 
voeren 

• Proactief zijn 

• Omgaan met stress 
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• Zin voor nauwkeurigheid hebben 

• Contactvaardig zijn: kan gepast, duidelijk en overtuigend communiceren met zijn/haar 
kandidaat-huurders en is in staat om op deze manier een vertrouwensrelatie op te bouwen 

• Sterk in netwerken, neemt actief deel aan events met andere actoren binnen de sociale 
sector 

• Veranderingsgericht: begrijpt de strategie/ visie van SVK ZOVL en is in staat deze op een 
positieve manier te integreren in het eigen werk. Spoort nieuwe ontwikkelingen in het 
werkveld op en communiceert dit binnen het team 

 

 

Jobgerelateerde competenties 

• Vragen naar huurwoningen opvolgen en kandidaat-huurders correct informeren  

• De nodige acties ondernemen voor de kandidaat-huurders, zoals bijvoorbeeld contact 
nemen met welzijnsorganisaties  

• De situatie en de behoeften van de (kandidaat-) huurders analyseren  

• Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden  

• Een partnernetwerk uitbouwen  

• De kandidaat-huurder informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve 
stappen 

• De kandidaat-huurder doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een 
integratievereniging, hulpnetwerken, ...  

• Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de teamcoördinator/ 
bestuurders en/of de partners  

• Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten  

• Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen  

• Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken 

 


