
Woonkwartier is een lokaal en maatschappelijk betrokken woningcorporatie in West-Brabant. We 
beheren zo’n 9.500 woningen in achttien (dorps)kernen in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en 
Steenbergen. Fijn wonen gaat verder dan alleen de woning. Daarom zetten wij ons, vanuit het motto 
“altijd in de buurt", samen met anderen ook actief in voor de leefbaarheid in de wijken en kernen. Dit 
doen wij vanuit onze kernwaarden: persoonlijk, proactief en praktisch. 

De medewerkers van Wijken en Kernen hebben direct contact met huurders, inwoners en lokale 
professionals om samen te werken aan fijn wonen. 

Voor het team Zevenbergen zoeken wij : 

een betrokken wijkbeheerder 
voor 36 uur per week 
 

Functie-inhoud  
Je houdt er toezicht op dat complexen, buurten en wijken schoon, heel en veilig zijn. Hierbij ben je 
het eerste aanspreekpunt voor bewoners en huurders als het gaat om de directe woonomgeving, 
zoals tuinen, achterpaden of gemeenschappelijke ruimten.  Je signaleert knelpunten en problemen 
en neemt actie hierop.  Kleine technische gebreken los je zelf op.  

Wat ga je doen 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor bewoners van een aantal appartementencomplexen bij 
problemen, gebreken of vragen. Kleine technische gebreken los je meteen op.  

 Je houdt toezicht op de uitvoering van schoonmaakwerk en dienstverlening door derden. 

 Je signaleert schade, vervuiling en achterstallig tuin- en groenonderhoud aan en om woningen en 
complexen. En is het nodig, dan spreek je bewoners aan op ongewenst gedrag of meld je dit bij 
de instantie die hierover gaat.  

 Je ondersteunt de wijkregisseur sociaal beheer bij lichte overlast rondom woningen, zoals 
verwaarloosde tuinen en schuttingen en zwerfafval.  

 Je ondersteunt bij de organisatie van bijeenkomsten en evenementen in de wijk  
 
Jouw profiel 
Je bent toegankelijk, communicatief vaardig en servicegericht. Vanuit jouw natuurlijke overwicht 
weet je mensen ertoe aan te zetten in beweging te komen. Je bent handig waardoor je kleine 
technische gebreken zelf direct op kan lossen. Anderen ervaren jou als betrouwbaar, doortastend en 
oplossingsgericht. Je hebt bij voorkeur ervaring als complex- en/of wijkbeheerder. Daarnaast heb je 
aantoonbaar MBO-niveau en ben je in het bezit van rijbewijs B.  

Wij bieden 
Woonkwartier is een maatschappelijk- en lokaal betrokken open organisatie met een duidelijke visie, 
grote ambities en heldere kernwaarden. Werken bij Woonkwartier betekent werken in een fijne 
werkomgeving waarin je wordt geprikkeld het beste uit jezelf en je omgeving naar boven te halen. 
We gaan uit van vertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Jouw persoonlijke 
en professionele ontwikkeling staat bij ons centraal. We hebben een prettige werksfeer en werken 
volgens de principes van het Nieuwe Werken. Wie bieden onze medewerkers diverse secundaire 
arbeidsvoorwaarden en hanteren de CAO Woondiensten. De functie is gewaardeerd in schaal E (€ 
2.495,- tot €2.969,-). We starten met een jaarcontract met de intentie om dit bij goed functioneren 
om te zetten in een vast dienstverband. 



Reageren? 
Heb je interesse? Stuur dan voor 25 januari 2021 je motivatie en CV naar hr@woonkwartier.nl. De 
gesprekken staan gepland op dinsdag 2 en donderdag 4 februari 2021. Heb je nog vragen of wil je 
meer weten over de functie? Neem dan contact op met Annelies Wals, teamleider Wijken en Kernen 
of Hilma Korpershoek, adviseur HR via 0168 35 00 00.  


