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Voor het team Bewoners & Leefbaarheid zijn wij op zoek naar een 
 

Enthousiaste en betrokken medewerker Leefbaarheid 
32-36 uur per week 

 
DE AFDELING 
Het team Bewoners & Leefbaarheid draagt, in samenwerking met andere afdelingen, zorg voor de 
leefbaarheid in ons bezit, de bewonersparticipatie en sociaal beheer. Hierbij staat steeds de klant 

centraal. Er is regelmatig en intensief contact met de bewonerscommissies, huurdersverenigingen 
en professionele netwerkpartners. 
 
JE FUNCTIE  
In deze gevarieerde functie ben je verantwoordelijk voor wijk- en sociaal beheer. Dit houdt in dat 
je: 

o toezicht houdt op schoon, heel en veilig in de wijken; 

o wijkplannen realiseert en participeert in leefbaarheidstrajecten; 

o problemen in wijken signaleert en bewoners en derden aanspreekt; 
o bijdraagt aan het oplossen van enkelvoudige problematiek; 
o bemiddelt bij burenconflicten; 
o contacten onderhoudt met bewoners; 
o voorstellen doet voor verbetering van woon- en leefklimaat; 

o bewonersparticipatie stimuleert en deelneemt aan overleg met 
bewonersorganisaties; 

o juridische procedures voorbereidt bij overlastgevende klanten;  
o actief contact onderhoudt met belanghouders; 
o bij het signaleren van onrechtmatige bewoning actie onderneemt. 

 
IDEALE KANDIDAAT 

Je hebt een relevante mbo-opleiding bij voorkeur aangevuld met kennis op het terrein van 
leefbaarheid en huurwetgeving. Als medewerker Leefbaarheid ben je het grootste deel van je tijd 
actief in de wijk. Je werkt zelfstandig maar kan ook goed in een team werken. Je neemt graag 
initiatief en kan creatief ondernemen. Je ziet waar de kansen liggen om verbinding te maken 
tussen de bewoners en instanties en bent in staat om dit tot stand te brengen.  

 
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Je hebt sterke 

communicatieve en sociale vaardigheden. Je staat stevig in je schoenen en kan de voortgang van 
je projecten goed bewaken. 
 
Je hebt affiniteit met verschillende culturen en bent oplossingsgericht. Verder is het belangrijk dat 
je initiatief toont, veel enthousiasme uitstraalt en assertief bent. Je bent ook inzetbaar buiten 
kantooruren en je bent in bezit van een autorijbewijs. 

 
WIJ BIEDEN 
Intermaris zorgt voor een gezonde, inspirerende en veilige werkomgeving. Daar hoort een prettige 
werksfeer met bevlogen collega’s bij. Wij werken efficiënt, effectief en samen. 
De CAO Woondiensten is van toepassing, de functie is ingedeeld op niveau F, minimaal € 2.357,- 
en maximaal € 3.019,- bruto per maand o.b.v. 36 uur.  
Een in-employmentscreening is onderdeel van de procedure. 

 
MEER INFORMATIE 
Voor inlichtingen kun je bellen met Tanneke van Wieren, teamleider Bewoners & Leefbaarheid, 

telefoonnummer 06 1563 9698. 
 
SOLLICITEREN 
Interesse? Direct solliciteren kan ook. Stuur je brief met cv per e-mail voor 10 augustus a.s. naar 

p&o@intermaris.nl. Graag in de onderwerpregel de omschrijving “sollicitatie medewerker 
Leefbaarheid” vermelden.  


