
Wijkbeheerder 
De wijkbeheerder is een belangrijke schakel tussen binnen en buiten. Hij/Zij krijgt functioneel leiding 
van de manager Tevreden Klant en werk direct samen met de medewerker participatie en 
relatiebeheer en medewerkers Sociaal Beheer. De wijkbeheerder is dagelijks aanwezig in zijn wijk. Een 
wijkbeheerder draagt zorg voor het woongenot en leefbaarheid. Hij treedt op als eerstelijns hulp bij 
klachten en problemen. 
 
FUNCTIE SPECIFIEKE VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIEDEN & KERNTAKEN 
 
A. Beheertaken: 
- Houdt toezicht op het sociaal beheer van het gebied.  
- Bevordert een positief leefklimaat; stimuleert en gaat met huurders in gesprek als zij afspraken 

niet nakomen. Attendeert huurders en gebruikers actief op de afspraken rondom het 
samenleven en de leefregels zoals het schoon- en veilig houden van algemene ruimten, 
galerij/tuin/balkon etc.  

- Ziet en rapporteert signalen ‘achter de voordeur’.  
- Handelt lichte sociale klachten en/of problemen af en schakelt collega's van de afdeling sociaal 

beheer in bij zwaardere problemen en klachten. Legt deze vast in het administratieve systeem.  
- Verwijst bij problematiek door naar de juiste instanties. 
- Heet nieuwe bewoners welkom en geeft uitleg over de afspraken/leefregels.  
- Begeleidt externe uitvoerders bij (schoonmaak)werkzaamheden.  
 
B. Leefbaarheid: 
- Voert overleg over de leefbaarheid met individuele huurders, gemeente, wijkagent en andere 

beheerders in het gebied.  
- Is herkenbaar en zichtbaar aanwezig in de wijk; de wijkbeheerder is een duidelijk aanspreekpunt.  
- Participeert actief in de uitvoering van leefbaarheidsplannen.  
- De wijkbeheerder onderhoudt een extern netwerk bestaande uit huurders, gebruikers van het 

complex, beheerders van de commerciële ruimten en andere complexen in het gebied, 
aannemers en instanties zoals gemeente, politie, bewonerscommissies, GGD en hulpverlening 
gericht op de woon- en leefomgeving en het toelichten van regelingen en het maken van 
afspraken over het uit te voeren beheer.  

 
C. Groen beheer: 
- De wijkbeheerder houdt toezicht op het tuinonderhoud van de tuinen in het gebied.  
- Stimuleert en gaat met huurders in gesprek als zij hun tuin onvoldoende onderhouden. 

Attendeert huurders actief op de algemene huurvoorwaarden op gebied van tuinonderhoud.  
- Maakt afspraken met huurders over het onderhoud van de tuin. Legt de afspraken vast in het 

administratieve systeem. 
- Controleert of afspraken nagekomen worden.  
- Stuurt herinneringsbrieven wanneer afspraken niet nagekomen worden. 
- Schakelt collega's van de afdeling Sociaal beheer in bij blijvend onvoldoende tuinonderhoud. Legt 

deze vast in het administratieve systeem.  
- Houdt toezicht op het openbare groen van Woongoed en heeft contact met collega’s wanneer 

het groen beheer onvoldoende is. 
 
 
 
 
 



FUNCTIONERINGSVEREISTEN 
 
Kennis, ervaring, vaardigheden: 
- HBO werk- en denkniveau; 
- Kennis van de (basis)regels binnen het huurrecht; 
- Aanspreekbare netwerker; 
- Samenwerkingservaring met externe partners; 
- Kennis van het sociale domein in Middelburg.; 
- Inlevingsvermogen en flexibele werkhouding; 
- Klantgericht denken vanuit mogelijkheden.; 
- In staat lastige gesprekken te voeren met klanten; 
- In staat om te gaan met klanten met lastig gedrag; 
- Uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; ervaren in de toepassing van verschillende 

gesprekstechnieken; 
- Effectief in omgang met bewoners uit andere culturen. 
 
 


