
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Woongoed in de wijk 
Sinds een half jaar zijn er een 3-tal wijkbeheerders actief aan de slag in de wijken Dauwendaele, 
Middelburg-Zuid, Nieuw-Middelburg en in de Binnenstad. Om ons team wijkbeheer compleet te maken 
zoeken we voor de Stromenwijk-’t Zand een 4de wijkbeheerder. 
 
Hiervoor zoeken wij nieuwe collega’s in de wijk! 
Als wijkbeheerder ben je het directe aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Je werkt samen met de 
bewoners om het woongenot, de woonomgeving en de leefbaarheid te verbeteren. Denk daarbij aan de 
aanpak van diverse vormen van overlast, verwaarlozing en woonfraude.  
 
Om het prettig wonen en de leefbaarheid te verbeteren onderneem je diverse activiteiten. 
Denk daarbij aan tuinopruimdagen en schoonmaakacties die je met bewoners en organisaties in de buurt 
organiseert. 
 
Je bent een bekend gezicht & onze oren en ogen in de wijk. Je fungeert als aanspreekpunt voor de 

bewoners. Je signaleert conflicten en problemen die spelen in je wijk. Sommige conflicten los je zelf op en 

voor andere conflicten zoek je passende hulp. Je bent een belangrijke schakel voor de bewoners en 

organisaties in de wijk.  

Als wijkbeheerder moet je stevig in je schoenen staan en beschik je over daadkracht. Je vindt het dan ook 
een uitdaging om probleemsituaties aan te pakken en de verbinding te zoeken. Je blijft positief, ook al kost 
het soms de nodige tijd en inzet om tot resultaat te komen. 
 
Ben je daarnaast ook nog een aanpakker? Dan pas jij perfect bij ons als wijkbeheerder! 
 

 

Wij zijn op zoek naar collega’s in de wijk  

Woongoed Middelburg is een organisatie met een duidelijk maatschappelijk doel. We verhuren in Middelburg 
ruim 6.300 woningen aan mensen met veelal een kleine portemonnee. We hebben een omzet van ca. 40 mln. 
en een investeringsportefeuille voor de komende 10 jaar van € 285 mln. 
Ons kantoor staat midden in Middelburg, op slechts 5 minuten loopafstand van zowel het stadcentrum als het 
treinstation.  
 
Woongoed is een financieel gezonde organisatie, met een open bedrijfscultuur. We werken met zo’n 50 
professionele collega’s. Mannen, vrouwen, net afgestudeerden en collega’s met ruime werkervaring.  
Dit doen we in vijf teams, met korte communicatielijnen, binnen één open kantoorruimte. We geven graag 
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijk werken van tijd en plaats. 

 

“Een goede werkgever, die 

ontwikkeling bevordert. Een 

bedrijf waar een fijne werksfeer 

hangt.'' 

 

“Een leuke dynamische club, waar 

je veel verantwoordelijkheid krijgt 

en waar initiatief nemen wordt 

gewaardeerd.” 

De functie  



Stuur dan jouw motivatiebrief en CV vóór 24 juni 2021 aan: 
Woongoed Middelburg t.a.v. Tessa Quite P&O via mail naar tquite@woongoed.nl. 
 
Eind juni maken we een selectie uit de ontvangen sollicitaties. Goed om te weten is dat de eerste 
gesprekken plaatsvinden op 1 juli 2021. 
 
Deze vacature is ook open gesteld voor medewerkers van Woongoed Middelburg en collega’s van de woningcorporaties uit het 
samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt. Bij gebleken geschiktheid krijgen medewerkers van Woongoed en/of collega’s uit 
het samenwerkingsverband Zuidwestsamen Werkt voorrang. 
 

 

 

Wij zoeken collega’s in de wijk met de volgende achtergrond:  

 Je hebt HBO denk- en werkniveau en hebt relevante werkervaring op dit niveau (bijvoorbeeld in 
sociaal maatschappelijk werk, welzijn of elders in het sociale domein) 

 Je kunt goed omgaan met mensen uit verschillende culturen en mensen met gedragsproblematiek 

 Je hebt een groot inlevingsvermogen en flexibele werkhouding 

 Je kunt gesprekken voeren op diverse niveaus en in verschillende situaties 

 Je hebt verbindende kwaliteiten 

 Je zoekt de samenwerking met externe partners 

 Je hebt snel inzicht in problematiek en weet hoe te handelen 

 Je hebt een neusje voor conflicthantering en laat je niet snel van de wijs brengen 

 Je hebt het vermogen om klantgericht en vanuit mogelijkheden te denken 

 Je bent – aantoonbaar- communicatief zeer sterk (zowel in woord als geschrift) 

 Je bent digitaal vaardig en sluit met gemak aan op nieuwe innovaties  

 Je kunt schakelen vanuit kennis en kunde.  

 Je kunt goed zelfstandig en pro actief werken 
 
Het is een pré als je ervaring hebt met werken bij een woningcorporatie. 

Wij bieden je  

Een uitdagende baan op deeltijd basis voor 32 uur (verdeeld over 5 werkdagen) waarin je jezelf kunt 
ontwikkelen. En dat natuurlijk binnen een leuk team. 
 
Woongoed heeft prima secundaire voorwaarden, waaronder: 

 24 vakantiedagen (op voltijd basis),  

 vakantietoeslag,  

 eindejaar gratificatie, 

 goede pensioenregeling, 

 reiskostenvergoeding,  

 persoonlijk ontwikkelingsbudget,  

 een PC privé en fietsenplan regeling en 

 cafetariaregeling. (de regeling biedt flexibiliteit om arbeidsvoorwaarden met elkaar uit te wisselen).  

 een telefoon en een laptop om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken. 
 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.woongoed.nl. 
 
We starten met een aanstelling voor bepaalde tijd (12 maanden), met de intentie om bij gebleken 
geschiktheid te continueren. Je krijgt bij Woongoed een salaris – afhankelijk van leeftijd, opleiding en 
ervaring - tussen de € 2.550 en € 3.123 bruto per maand (op basis van 32 uur per week), volgens de cao 
woondiensten.  
 
Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.  
 
Als toekomstig nieuwe medewerker van Woongoed Middelburg ben je verplicht om een actuele Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) in originele versie te overleggen. 
 

 

 

 

http://www.woongoed.nl/

