
 

 

 

Gaat jouw hart sneller kloppen van de maatschappelijke rol van Elkien? Wil jij mede 

vormgeven aan onze koers: “Samen Thuis Geven”? Ben jij goed in het behouden van 

overzicht in alle ontwikkelingen binnen de corporatiesector? En krijg jij energie om dit 

vervolgens om te zetten naar strategisch beleid? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Senior Beleidsadviseur – Strategie & Beleid 

32-36 uur per week 

 

Wie zijn wij? 

Elkien biedt een thuis aan ongeveer 20.000 huishoudens in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-

Fryslân, Opsterland en in een aantal kleine kernen. Wij zjin een corporatie met hart voor mensen, 

waar wonen meer is dan alleen een huis. Elkien streeft ernaar dé thuiscorporatie te zijn. We willen dat 

onze klant tevreden is over de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. Het gaat om 

leefbare buurten en samenwerken met andere spelers in het sociale domein. De huurder staat bij 

Elkien centraal. Thuis voelen en thuis geven.  

 

Wat ga jij doen? 

Je gaat je bezighouden met het strategisch/ tactisch beleid van Elkien, gericht op de maatschappelijke 

rol van woningcorporaties. Je staat daarvoor midden in onze organisatie én in onze omgeving. Je weet 

wat er speelt, weet relevante ontwikkelingen te scheiden van minder relevante onderwerpen. Met een 

scherpe blik en in verbinding met de omgeving en onze organisatie. Je vervult een spilfunctie en bent 

erop gericht om met samenwerking meer te bereiken.   

 

- Je adviseert gevraagd en ongevraagd over vraagstukken met name binnen het sociaal domein, 

wonen en zorg. Voorbeelden daarvan zijn het huurbeleid, leefbaarheidsbeleid, woon-zorgvisie en 

bijzondere doelgroepen.  

- Je kunt gemakkelijk schakelen tussen de verschillende niveaus in de organisatie en weet iedereen 

mee te nemen.  

- Je vertaalt marktontwikkelingen, gemeentelijke visies en nieuwe of gewijzigde wetgeving naar 

beleidsvoorstellen. 

- Je levert een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van de koers van Elkien. Je vertaalt de 

koers waar nodig naar beleid. En voert regie en bewaking op de implementatie en uitvoering 

daarvan.   

- Je bent een aanjager in het voeren van gesprek en het vormen van een visie op maatschappelijk 

relevante onderwerpen. Dit vertaal je naar standpunten en een heldere verhaallijn.  

- Je maakt analyses van data en managementinformatie en/of laat (markt)onderzoek uitvoeren om 

ondersteuning te geven aan de strategische visie en beleidsplannen van de organisatie. Dat doe je 

vooral in samenwerking met onze eigen data-analisten. Daarnaast maak je slim gebruik van ons 

lidmaatschap van DataFryslan.  

- Je werkt nauw samen met zowel collega’s (zoals portefeuillemanager, relatiemanager, 

beleidsregisseur) als externe stakeholders (zoals gemeenten, zorgpartijen, onderzoekbureaus, 

brancheorganisaties, collega-corporaties).  

 

Het betreft een nieuwe rol binnen Elkien. Je komt te werken in de afdeling Omgeving & Organisatie, dit 

is een multidisciplinair team.  

  



 

 

Wie ben jij? 

Jij…  

• Hebt ervaring binnen het werkveld in een soortgelijke rol  

• Hebt strategisch inzicht en een visie op volkshuisvesting en het sociaal domein 

• Bent een pionier, je hebt lef om out of the box te denken  

• Bent een zelfstarter en maakt makkelijk verbinding (zowel intern als extern) 

• Durft keuzes te maken en prioriteiten te stellen  

• Hebt goede communicatieve vaardigheden en bent een prettige gesprekpartner op 

verschillende niveaus (zowel mondeling als schriftelijk) 

• Hebt HBO+/WO werk- en denkniveau  

Wat bieden we jou? 

• Betekenisvol werk; iedereen verdient immers een (t)huis en jij draagt daaraan bij.  

• Afhankelijk van jouw kennis en ervaring bedraagt jouw bruto maandsalaris € 4.367 tot € 5.903 

bruto op basis van 36 uur per week. De functie valt in schaal K - CAO Woondiensten. De CAO 

Woondiensten biedt uitgebreide arbeidsvoorwaarden, zoals een goed pensioen bij SPW.  

• Een dienstverband voor 32 tot 36 uur per week. Kies je voor 36 uur per week, dan mag je dit 

verdelen over 4 werkdagen.  

• Je start met een jaarcontract. Maar we gaan graag voor langere tijd het avontuur met je aan. 

• 26,1 vakantiedagen per jaar bij een 36-urige werkweek. En de mogelijkheid om elk jaar 

arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen.   

• We werken bij Elkien hybride. Dat betekent zowel op kantoor als thuis. Je ontvangt een laptop en 

een mobiele telefoon van ons. Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat je thuis een top 

werkplek hebt. Je kunt spullen via ons lenen en zelf aanschaffen met je thuiswerkbudget.  

• Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling vinden we erg belangrijk, dit stimuleren en 

ondersteunen we dan ook ruimschoots.  

• Vitaliteitsbudget van € 200 per jaar (bij een 36-urige werkweek). Dit kun je inzetten voor 

bijvoorbeeld jouw sportabonnement, stoppen met roken of lifestyle-advies. 

Meer weten over deze functie? 

Heb je vragen over de afdeling of de functie? Neem dan contact op met Corinne van Dessel, 

Manager Omgeving & Organisatie, via 06 51 31 54 26.  

Heb je vragen over de procedure? Neem dan contact op met Marieke Ensing, HR Business Partner, 

via 06 57 08 16 00.  

 

Is dit jouw volgende baan? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt uiterlijk tot en met 19 februari solliciteren. Stuur je je cv met 

motivatie naar vacatures@elkien.nl? 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in de week van 20 februari.  
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