
 

 
 
Krijg jij energie van werken in een organisatie die volop in ontwikkeling is, een lerende 
organisatie waar iedereen invloed heeft? De Sleutels is een menselijke, zichtbare en 
benaderbare partij in de stad. Met 90 collega’s werkt ze keihard om haar klanten een 
goed thuis te bieden. Dat betekent meer dan alleen een betaalbare, goed onderhouden 
en duurzame woning. Een goed thuis betekent ook een prettige wijk, een sociaal vangnet 
en een klantgerichte dienstverlening.  
 
Op dit moment zoeken wij namens de Sleutels een: 
 

Ervaren Wijkconsulent m/v 
36 uur per week  

 
Waar kom je te werken? 
Je komt te werken in het team Sociaal Domein van de afdeling Wonen. Dit team werkt nu 
een jaar samen. Samen met twee andere wijkconsulenten, vijf wijkbeheerders en vier 
woonconsulenten zorgen jullie voor prettige, vitale wijken waarin de bewoner een stem 
heeft.  
 
Wat doe je als wijkconsulent? 
Je takenpakket is behoorlijk afwisselend en uitdagend: wijkvisies, wijkbeheerplannen, 
aansturen van wijkbeheer, leefbaarheidsprojecten, beleid op operationeel niveau, 
deelname in vastgoedprojecten, input op assetmanagement en de dialoog met 
bewonersvertegenwoordiging. Maar ook stuur je als projectleider de verbeteringen aan 
op deze onderwerpen.   
 
Geen gespreid bedje. 
Maar daar staat wel iets tegenover, want je invloed is groot. De Sleutels is volop in 
beweging en de visie, structuur en kaders zijn in ontwikkeling. Het is een lerende 
organisatie waaraan je zelf meebouwt en waar ondernemerschap gestimuleerd wordt.  
 
Wie ben je? 
Je hebt ruime en aantoonbare ervaring met de werkzaamheden. Naast een HBO of WO-
opleiding zoeken we iemand met creativiteit en een groot zelf-startend vermogen. Je bent 
evenwichtig en relativerend en hebt oog voor het grotere plaatje en de lange termijn. Je 
bent een netwerker en een verbinder met inlevingsvermogen. Samenwerken met je 
collega’s vind je vanzelfsprekend.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreft een voltijd functie met een goed salaris (schaal J, max. € 4.971,- bruto bij 36-
urige werkweek) bij een prettige werkgever in het centrum van de mooie stad Leiden. 
 
Reacties 
De werving en selectie wordt gedaan door CBK werving & selectie. Van kandidaten die blij 
worden van dit profiel en de functie ontvangen wij graag het curriculum vitae, voorzien 
van motivatie, ter attentie van Ed Knoppert, via deze link www.cbk.org, voor uiterlijk … 
 
Verificatie, na schriftelijke toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en 
opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel uit van de selectieprocedure. 


