
 

 

 

 
Datum: oktober  2014  

Functieprofiel 

Cluster Klant en Markt  Functiebenaming    : Medewerker Wijkbeheer 

Functiecode            : 3.8 

Functieniveau: F 

Organisatie Ressorteert rechtstreeks onder de Teammanager Sociaal Beheer. 

 

Doelstelling van de 

functie 

Is verantwoordelijk voor de preventieve aanpak van sociale problemen die de 

leefbaarheid en woonkwaliteit beïnvloeden in wijken en buurten in het gebied 

met woningbezit van Kennemer Wonen.  

Concrete resultaten en doelstellingen worden jaarlijks geformuleerd in het 

planningsgesprek.  

Wat 

Resultaatgebieden 

en taken 

 

1. Preventief handelen en signaleren 

 Zorgt via een planmatige inspectie van wijken en buurten voor een 

preventieve aanpak van kleine problemen op het gebied van 

woonkwaliteit en leefbaarheid  

 Zorgt op het niveau van wijken en buurten voor het tijdig signaleren 

van problemen die de woonkwaliteit en leefbaarheid bedreigen 

 Houdt toezicht op derden die in opdracht werkzaamheden uitvoeren 

(groenbeheer, schoonmaak)  

2. Aanpak problemen  

 Zorgt door het aanspreken van bewoners voor het voorkomen en 

verminderen van problemen op het gebied van woonkwaliteit en 

leefbaarheid binnen het werkgebied van Kennemer Wonen 

 Bemiddelt bij problemen die woonkwaliteit en leefbaarheid binnen het 

werkgebied van Kennemer Wonen betreffen 

3. Samenwerking 

 Signaleert tijdig wanneer een probleem via samenwerking met de 

wijkconsulent of derden opgelost dient te worden 

 Zorgt voor en maakt gebruik van een netwerk aan partners op het 

niveau van wijken en buurten die behulpzaam kunnen zijn bij aanpak 

van overlast  

 Levert input aan wijkconsulent voor plannen ter verbetering 

woonkwaliteit en leefbaarheid 

4. Dossiervorming 

 Zorgt voor het schriftelijk vastleggen van contacten met bewoners, 

zodat op basis daarvan een betrouwbaar dossier aanwezig is indien 

een zaak escaleert 

5. Organisatie 
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 Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de 

bedrijfsdoelstellingen door vervanging en ondersteuning van collega’s 

en het aanleveren van de gevraagde informatie 

 Adviseert de direct leidinggevende over optimalisering van de (eigen) 

werkzaamheden 

 Is inzetbaar voor projecten van diverse aard  

Hoe 

Gedragskenmerken 

 

Kernwaarden (organisatiebrede gedragsindicatoren): 

Gedragskenmerk 1: Betrokken 

Gedragskenmerk 2: Betrouwbaar 

Gedragskenmerk 3: Kostenbewust  

Cluster / team:  

Gedragskenmerk 4: Klantgerichtheid (niveau 2) 

Gedragskenmerk 5: Netwerken (niveau 2) 

Gedragskenmerk 6: Onderhandelen (niveau 2) 

Functie: 

Gedragskenmerk 7: Intercultureel bewustzijn (niveau 2) 

Gedragskenmerk 8: Conflicthantering (niveau 2) 

Wie 

Persoonskenmerken 

 

 Stressbestendig 

 Conflictoplossende grondhouding 

 Beinvloedingsvaardig 

 Assertief 

 Dienstverlenend 

 Integer 

 Inlevingsvermogen 

 Proactief 

Kennis   MBO werk en denkniveau (sociaal juridische dienstverlening of 

vergelijkbaar)  

 Basale kennis van processen op het gebied van leefbaarheid en 

woonkwaliteit 

 Kennis van de Nederlandse taal 

 Kennis van wet- en regelgeving binnen de volkshuisvesting  

Vaardigheden  Goede schriftelijke en mondelinge communicatie gericht op het 

beheersen en oplossen van conflicten tussen bewoners. 
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 In staat om bewoners te activeren tot aanpassing van hun gedrag 

ten behoeve van verbetering van de leefbaarheid en de 

woonkwaliteit  

 Computerkennis benodigd voor het maken van rapportages en de 

vorming van dossiers 

 


