
 
 

Jij bent … 

… een maatschappelijke bruggenbouwer en zorgt voor een sociaal veilige buurt waar het 

prettig wonen is. Dat doe je samen met je collega’s en onze partners binnen het wijkgericht 

werken. Samenwerken is immers je tweede natuur. Je betrekt onze bewoners bij jouw 

initiatieven. Je regelt, je zorgt voor oplossingen en doet voor hen dat stapje extra. 

 

Altijd met de huurder in gedachten 

De medewerkers van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist doen elke dag hun best voor een 

goed beheer van onze woningen, een leefbare woonomgeving en community building. Onze 

bewoners staan daarbij steeds centraal. Onze schaal en betrokkenheid zetten wij succesvol in 

bij het bieden van oplossingsgericht maatwerk. Huurders weten ons makkelijk te vinden. 

We zijn volop bezig met nieuwbouwprojecten, verduurzaming en het op gang brengen van 

(her-)ontwikkellocaties. 

 

Dit ga je doen 

Iedere dag start je samen met je collega’s en bepaal je wat de belangrijkste klussen zijn. 

Buiten hou je toezicht en beheer je onze complexen en de directe woonomgeving. Met onze 

bewoners heb je een goede relatie, je bevordert participatie en versterkt de sociale binding in 

de buurt. Jij bent het gezicht in de wijk. Je signaleert dreigende overlast vroegtijdig en 

spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en leefregels. Hiervoor werk je samen met de 

politie, gemeente en maatschappelijke organisaties. 

Als er ergens kleine reparaties moeten worden uitgevoerd doe je die zelf. Voor grotere 

reparaties en onderhoud geef je opdracht aan een leverancier. 

Je bespreekt met je collega’s jouw voorstellen om de situatie in en rond onze complexen te 

verbeteren. 

 

Wat je al kan 

Wij staan open voor alle kandidaten met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Ook 

goed om te weten is dat inhoudelijke kennis van volkshuisvesting geen vereiste is. De ideale 

kandidaat ziet snel de samenhang tussen verschillende aandachtsgebieden en is proactief 

met oplossingen voor allerlei zaken op het gebied van leefbaarheid. Daarnaast kun je: 

- makkelijk communiceren, zowel in (lastige) gesprekken als in e-mails; 

- huurders centraal zetten met oog voor de omgeving; 

- op MBO+ werk- en denkniveau functioneren. 



 

Wie jij bent 

Je bent zowel intern als extern een teamplayer. Humor en (zelf-)relativering zitten in je 

karakter. Je weet mensen en organisaties met elkaar te verbinden en kan snel schakelen. Je 

staat stevig in je schoenen, houdt het overzicht én het hoofd koel. Je kan eigen 

verantwoordelijkheid goed aan en straalt (zelf-)vertrouwen uit. 

 

 

Wie wij zijn en wat wij bieden 

Werken bij de R.K. Woningbouwvereniging Zeist betekent werken bij een kleine, betrokken 

organisatie die dicht bij haar huurders staat. We beheren een vastgoedportefeuille van 1000 

woningen, met focus op cultuurhistorisch vastgoed in de gemeente Zeist en hebben de 

ambitie om de komende jaren te groeien naar 1300 woningen. Onze organisatie is klein en 

charmant. Met 10 medewerkers en een kleine (externe) projectorganisatie maken we ons 

hard voor de sociale woningbouw in Zeist. Wij zijn een hecht team, vullen elkaar aan en 

helpen elkaar waar nodig. Een collega gaat jou de kneepjes van het vak leren.  

Wij zijn aangesloten bij ‘KLIMMR – werken en groeien’, een samenwerkingsverband van 21 

woningcorporaties in en rond de provincie Utrecht. Samen werken we aan de ontwikkeling 

van talenten, ondersteuning bij loopbanen en het vinden van nieuwe kansen en 

mogelijkheden in onze branche. 

Wij bieden een vast contract na 1 jaar met een salaris dat ligt tussen € 2.684 en € 3.259 (schaal 

F conform de CAO Woondiensten). Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring. 

 

Solliciteren 

Wil je als wijkregisseur aan de slag? Solliciteer dan nu! 

Wil je meer informatie? Bel dan 030-6985030. 

Stuur je reactie (motivatie en cv) uiterlijk 29 augustus via werken@rkwbv.nl naar Bineke 

Lagerweij (hr-adviseur). 

 

Meer informatie over de R.K. Woningbouwvereniging Zeist vind je op www.rkwbv.nl. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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