
                                                             
    

 

Vanuit een sterke lokale en regionale verbondenheid bieden wij huisvesting aan kwetsbare mensen 
en mensen met een lager inkomen. Wij werken volgens onze ‘bedoeling’, dat houdt in dat wij ons 
dichtbij en zichtbaar voor de gemeenschap inzetten om zoveel mogelijk mensen in het Kromme 
Rijngebied te laten wonen zoals ze dat graag willen. We bouwen aan wijken waar bewoners met 
plezier kunnen wonen, transformeren leegstaande kantoorpanden tot appartementen en realiseren 
tijdelijke woningen. We zijn innovatief, nieuwsgierig, een tikkeltje eigenwijs en denken graag buiten de 
gebaande paden.  

Wij zoeken een ervaren, sociale en maatschappelijk betrokken 

Wijkbeheerder m/v (36 uur) 
 

      
De wijkbeheerder werkt vanuit het domein Wonen en is een belangrijke schakel tussen binnen en 
buiten. Als wijkbeheerder lever je een bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. 
Hierbij ligt de nadruk op het sociale component, maar ook op het gebied van ‘schoon, veilig en in 
goede staat’. Je treedt naar buiten als gezicht en aanspreekpunt van Viveste, zorgt ervoor dat 
huurders de afspraken naleven en voorziet hen van informatie. Kun je iets niet zelf oplossen? Dan 
zet je vragen door naar collega’s of externe partijen. Je neemt initiatief om zaken te verbeteren in de 
woonomgeving of de wooncomplexen van Viveste. Samen met bewoners en andere partijen in de 
wijk zorg je ervoor dat de buurt schoner en veiliger wordt en dat meer huurders hieraan een bijdrage 
leveren. 
  
Jij bent een ervaren wijkbeheerder, nieuwsgierig, energiek, benaderbaar en een verbinder. Je staat 
stevig in je schoenen en maakt makkelijk contact waarbij je andere normen, waarden, opvattingen 
en culturen respecteert. Afhankelijk van de situatie ben je luisterend oor, adviseur, aanjager en 
handhaver. Je vindt het vooral leuk om veel in de wijk te zijn en daar actief met bewoners samen te 
werken. Je beschikt over uitstekende mensenkennis, een mbo werk- en denkniveau, goede 
mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en ervaring met het voeren van lastige 
gesprekken. Je hebt affiniteit met ICT en pakt nieuwe systemen makkelijk op. En, onze andere 
collega’s vinden humor erg belangrijk.  
 
Viveste biedt jou een levendige werkomgeving in een maatschappelijk werkveld waarin veel ruimte 
is voor initiatief, opleiding, ontwikkeling en uiteraard plezier. Wij bieden je in eerste instantie een 
jaarcontract. Het salaris is conform de cao-woondiensten (F). Vervanging op de andere locaties is 
een vanzelfsprekendheid. Ben jij flexibel? Dan zijn wij dat ook en is er ruimte voor flexibele 
werktijden. De standplaats is Houten maar vervanging op de locatie Wijk bij Duurstede is een 
vanzelfsprekendheid. 

  
Herken je jezelf? Dan maken wij graag kennis met je. Mail je sollicitatie met CV en motivatie naar 
sollicitatie@viveste.nl. Voor vragen over de procedure kun je bellen met Marlies Bradwolff, HR-
adviseur, telefoon 088-9890123.   

 

                             Acquisitie stellen wij niet op prijs   
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