
Als buurtbeheerder is geen dag hetzelfde. Zorg jij er, samen met collega’s en samenwerkingspartners, 

voor dat onze huurders prettig kunnen wonen in een wijk waar alles schoon, heel, en veilig is? Ben je 

klantgericht, heb jij een natuurlijk overwicht en zoek je een functie met veel vrijheid? Dan is de functie 

van buurtbeheerder wellicht iets voor jou! 

 

Voor de afdeling Wonen zijn wij op zoek naar een 

 

Buurtbeheerder m/v  
32/36 uur per week, voor buurten in Alphen aan den Rijn en Boskoop 

 

Wat ga je doen? 

Elke dag loopt anders, maar vandaag begin je je dag met een ronde door je wijk, lopend of op de fiets. 

Onderweg kom je een berg afvalzakken en grofvuil tegen. Hierover bel je met een medewerker 

Toezicht en Handhaving van de gemeente. Dan ga je langs bij nieuwe huurders om hen welkom te 

heten en te informeren over zaken waar je als huurder mee te maken krijgt. Terwijl je afscheid neemt, 

gaat de telefoon: een huurder belt met een klacht over geluidsoverlast. Je besluit daar meteen even 

langs te gaan. Als je daar aankomt, beland je midden in een burenconflict. Jij doet de eerste 

bemiddeling en verwijst door naar Buurtbemiddeling.  

Na de lunch heb je een overleg met de buurtconsulent over wat er speelt in jouw wijk. Samen 

bespreek je een plan voor een schoonmaakactie en leefbaarheidsinitiatieven met bewoners in je wijk. 

Tussendoor heb je nog contact met je collega van dagelijks onderhoud over een spoedreparatie van 

een lekkage. Daarna maak je nog een ronde door een wooncomplex en ziet dat er een pakje sap is 

gevallen. Je pakt even een dweil en maakt het schoon. Tot slot maak je nog een half uurtje vrij voor 

het doen van je administratie.  

Wat breng je mee? 

Je hebt een MBO werk- en denkniveau en werkervaring in een functie met klantcontacten. Je bent 

klantgericht. Je weet de juiste toon te vinden in het aanspreken van bewoners en je hebt overwicht. 

Initiatief, integriteit en samenwerken zijn voor jou vanzelfsprekend. Verder ben je bereid om in overleg, 

als het nodig is, in de avonduren te werken. 

 

Wat bieden wij? 

Een zelfstandige functie binnen een team, volop opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf 

verder te ontwikkelen. Het salaris conform de CAO Woondiensten in schaal F bedraagt 

max. € 3.259,00 bruto bij 36 uur. We bieden een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband 

bij gebleken geschiktheid.  

 

Wie zijn wij? 

Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam en circa 115 medewerkers.  

 

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  

 

Informatie en sollicitatie 

Meer details over deze functie en onze organisatie vind je op onze website, Voor vragen kun je 

contact opnemen met Annemiek Goudkade. 

  

We ontvangen jouw sollicitatie (brief en CV) graag vóór 16 januari a.s. t.a.v. Sylvia Raben of per mail 

naar sollicitatie@woonforte.nl. 

 

https://www.woonforte.nl/home

