
 
 

 

 

Vidomes staat uiteraard voor de basisprincipes van de volkshuisvesting: voldoende geschikte woningen met 
toekomstwaarde in balans met tevreden klanten. Vidomes zet ook volop in als het gaat om de goede match tussen 
pand en klant, extra zorg voor prettig en veilig wonen. Wij zijn graag gangmaker voor het blijven vernieuwen en 
verbeteren van onze producten en diensten. 

Wij gaan uit van de kracht van onze mensen en zetten ons in voor het verder ontwikkelen van hun talenten. In ons 
doel om te blijven streven naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening, hebben wij een nieuwe functie voor een: 

Coachende Teamleider 
VERHUUR 

Kennis, ervaring, motivatie en vaardigheden zijn bij de 12 teamleden, verhuurconsulenten en medewerkers verhuur, 
ruimschoots aanwezig. Jouw doel, in deze nieuwe functie, is het team verder brengen in het ‘klantdenken’ en 
‘waardedenken’. Met elkaar nog meer resultaatgericht werken aan kortere doorlooptijden bij woningmutaties, het 
op tijd verhuren van nieuwbouwwoningen, lagere kosten, goede communicatie en het continu verbeteren van de 
klanttevredenheid.  

Wij zoeken een energieke persoonlijkheid met het talent om het potentieel van de teamleden volledig te benutten, 
ze te coachen in hun ontwikkeling naar een nog succesvoller en dynamischer team. Iemand die echt begrijpt dat 
succesvol invulling geven aan onze dienstverlening, niet anders kan dan door nauwe samenwerking met de andere 
afdelingen en door de duurzame interactie met onze huurders en overige marktpartijen. Zij kunnen ons nog meer 
inzicht en inspiratie geven voor de invulling van de details van onze missie, visie en strategische keuzes. We zoeken 
dus iemand met de mindset om grenzen te verleggen, die actief de verbinding legt. Kennis van de volkshuisvesting 
in het algemeen is belangrijker dan kennis van de inhoud, want die is ruimschoots aanwezig in het team. Bij het 
stroomlijnen van de (communicatie)processen kan je rekenen op de volledige ondersteuning van de 
procesadviseurs. Resultaatgericht leiderschap, het laten excelleren van het team, verwachtingen managen, zonder 
de sociale kant uit het oog te verliezen is wat we zoeken. 

Zit jij goed in je vel, breng je positieve energie mee, heb je hart voor de huurders en kan je aantonen dat je dit al 
eerder, met aantoonbaar succes hebt gedaan? Dan verwelkomen wij je heel graag als nieuwe collega! Je komt te 
werken op onze inspirerende toplocatie in Delft met een open werkruimte. De sfeer is informeel, betrokken en er is 
veel ruimte voor eigen initiatief en vernieuwende ideeën. Je kunt rekenen op de steun, ervaring en het enthousiasme 
van je manager Wonen. Verder biedt Vidomes een groot maatschappelijk netwerk in vijf gemeenten en een 
complexe stedelijke opgave in de mooie regio Haaglanden. 

Het salaris en de pensioenvoorziening, voor deze fulltimebaan, zijn goed. Er is een persoonlijk loopbaan- en een 
individueel keuzebudget zodat je je kennis, vaardigheden en je werkgeluk verder kunt ontwikkelen. Uiteraard wordt 
alles wat je nodig hebt, voor het professioneel uitvoeren van je functie, beschikbaar gesteld. Kortom, echt een mooie 
functie met veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden, voor een daadkrachtige persoon met een goed 
ontwikkeld en empathisch vermogen, die kansen ziet en het lef heeft om ze te benutten.  

De werving en selectie is in samenwerking met CBK werving & selectie. Van kandidaten, die ervan overtuigd zijn dat 
ze voldoen aan bovenstaand profiel en succesvol invulling kunnen geven aan deze functie, ontvangen wij graag het 
Curriculum Vitae, voorzien van motivatie, ter attentie van Ed Knoppert, via www.cbk.org, uiterlijk dinsdag 8 juni 2021. 
Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar www.vidomes.nl. Verificatie, na schriftelijke 
toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden, maakt, evenals een assessment, deel 
uit van de selectieprocedure. 


