
 

functiebeschrijving  
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Datum ingang beschrijving:  1 april 2020 

Afdeling:  Wonen 

Is verantwoording verschuldigd aan: Manager Wonen 

Geeft leiding aan: Niet van toepassing 

 

 

Doel van de functie 

Het bevorderen van leefbaarheid en bewonersparticipatie in wooncomplexen en de hierbij behorende 

woonomgeving en het actief onderhouden van contacten met bewoners en instanties hierover.  

.  

  

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden 

 

1. Beleidsontwikkeling 

 

a. Verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsnotities op operationeel, 

tactisch en strategisch niveau inzake onderwerpen van het team Sociaal 

Beheer. 

b. Actief volgen en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van 

leefbaarheid, wijkbeheer en bewonersparticipatie en het vertalen hiervan 

naar concrete (beleids)voorstellen. 

c. Het ontwikkelen, implementeren en toepassen van zo effectief mogelijk op 

directe woonomgeving afgestemde (wijkbeheer)plannen. 

2. Leefbaarheid in 

wijken 

a. Het ontwikkelen en doen van voorstellen voor het verbeteren van de 

leefbaarheid in ruime zin: fysieke woonomgeving, veiligheid en sociale 

infrastructuur. 

b. Verantwoordelijk voor het trekken van projecten in het kader van wijk- en 

buurtbeheer. 

c. Verantwoordelijk voor het monitoren van leefbaarheid en sociale stabiliteit, 

opstellen van interventieplannen en evaluatie en de effectmeting van de 

uitgevoerde interventies. 

d. Bijdrage leveren aan het opstellen en realiseren van het jaarplan en 

begroting van wijkbeheer. 



 

e. In overleg met de communicatieadviseur, interne en externe (schriftelijke) 

communicatie over projecten en producten van de afdeling Wonen op het 

gebied van leefbaarheid en bewonersparticipatie. 

f. Het extern vertegenwoordigen van Patrimonium in platforms en andere 

overlegvormen gericht op leefbaarheid, sociale stabiliteit en 

bewonersparticipatie. 

3. Bewonersparticipatie a. Bevorderen van de bewonersparticipatie en ondersteuning van initiatieven op 

dit gebied. 

b. Opzetten, uitdragen en organiseren/begeleiden van (al dan niet) 

georganiseerde participaties. 

c. Begeleiden van bewoners bij leefbaarheidsprojecten. 

 

 

Werk- en denkniveau 

HBO werk- en denkniveau, aangevuld met kennis van wijkgericht en projectmatig werken. Zie verder de 

functiewaardering. 

  

Van de functionaris wordt verwacht dat hij ook zelf verantwoordelijkheid neemt inzake het bijblijven op het 

vakgebied. 

 

 

Kenmerkende functiecompetenties 

1. Regie op proces 

2. Omgevingsbewust 

3. Netwerken 

4. (integraal) Samenwerken 

5. Doorzettingsvermogen  

  

Zie voor de beschrijving van de competenties het competentiehandboek in e-content. 

 

 

Algemene onderdelen van de functie 

1. Tot de functie-uitoefening behoren voorts die zaken waarvan de medewerker in redelijke wijze kan 

verwachten dat die deel uitmaken van de functie.  

 

2. Voor de bevoegdheden geldt de procuratieregeling. Voor zover niet beschreven heeft de functionaris de 

bevoegdheden die vanzelfsprekend behoren bij de functie. 



 

 

3. De functionaris zorgt voor naleving van het bedrijfsbeleid, de integriteitregeling en voor de functie 

relevante procedures en instructies. 

 

4. De functionaris draagt bij aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen onder meer door vervanging en 

ondersteuning van collega’s, signaleren van in het oog springende zaken en meedenken over 

optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden. 

 

 

Specifiek kenmerk van de functie 

1. De functionaris levert aangaande de eigen resultaatgebieden een bijdrage aan bedrijfsrapportages en de 

jaarlijkse begroting 

 

2.  Voor deze functie gelden verschoven arbeidstijden als bedoeld in de CAO. 

 

 

 

Ondertekening voor akkoord 
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Datum:  

 

Peter Manders  

 

[naam medewerker] 

directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht  

 

 

 


