
 

 

 

Aanmeldformulier stageplaatsen 

 stagemaand maart 2019 

Ook in 2019 willen wij stages aanbieden uit een grote verscheidenheid aan sectoren, 
zoals woningcorporaties, zakelijke & financiële dienstverlening, gemeenten, 
bouw & vastgoed, sociaal domein etc. 

 

Lijkt het jou leuk om iemand te ontvangen en te vertellen over jouw bedrijf en jouw 
werkzaamheden?  
Dat kan! Je kunt een stageplaats aanbieden door dit formulier in te vullen en het formulier als 
word-document uiterlijk 21 november 2018 te mailen naar stage@projectloopbaan.nl. 
 

Naam van jouw corporatie: Woonopmaat  

Naam stagebegeleider:  Bas van Kilsdonk      

Functie:   complexbeheerder   

E-mail:    kilsdonk@woonopmaat.nl    

Telefoonnummer:  06-14016255     

 

Stageplek 

Functietitel:  complexbeheerder  

Afdeling:  Dagelijks- en Wijkbeheer 

Aantal stageplaatsen: 1 

Duur van de stage: hele dag  

 
Omschrijving van de stage: 

 
Wat is er zo interessant/leerzaam aan deze plek?  

De complexbeheerder werkt nauw samen met de wijkopzichters, medewerkers 

buurtbemiddeling, collega complexbeheerders en technisch service medewerkers. 

Extern worden contacten onderhouden met bewoners, Gemeente, politie en de 

ketenpartner in het reparatieonderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebieden 

Leefbaarheid en buurtbeheer 

Inspecteert dagelijks de complexen. 
 

Signalering van technische gebreken 

• Oog hebben voor technische gebreken in en aan woongebouwen en 

woonomgeving. 

• Meldt onderhoudsgebreken aan algemene ruimte, algemene voorzieningen 

en in de directe woonomgeving en controleert dat de gebreken worden 

opgelost. 
 

Signalering van sociale aspecten 

• Fungeert als aanspreekpunt voor huurders, met name op het voorkomen en 

oplossen van problemen van individuele huurders en onderhoud hiertoe 

contacten met betrokken partijen in samenwerking met buurtbemiddeling. 

• Spreekt bewoners aan op onjuist gebruik van algemene ruimtes en de 

directe woonomgeving. 

• Signalering van Woonfraude 

• Signalering van misbruik technisch/sociaal 

• Signalering van vervuiling in en rond de woning 

• Signalering van eenzaamheid 

• Signalering van hangplekken 
 

Ambassadeurs, wat houd de ambassadeursrol in 

• Nette en beleefde presentatie, correct en doortastend 

• Nette en geordende auto 

• Sociaal praatje maken met de bewoner 

• Sociale meldingen doorgeven 

• Signalering van vervuiling en technische gebreken 

• Signalering technisch misbruik van materialen in de woning 

• Signalering van woonfraude 

 

 
 

Stagedag(en): 
In overleg af te spreken (stagebieders en stagiairs gaan zelf contact met elkaar zoeken over datum en 
tijdstip. (Stagebieder en stagiair ontvangen na de matching elkaars telefoonnummer en e-mailadres.) 
 

Als je meer informatie wilt of vragen hebt neem dan contact op met de HR 

adviseur van jouw corporatie of met de werkgroep: 

Karen Sinnema – ksinnema@woonstichtinglangedijk.nl / tel. 06 - 3913 9725 

Karin Kuiper – k.kuiper@dewoonschakel.nl 
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