
                               
 

 

 

Complexbeheerder Status Datum 

Bedrijfsonderdeel: Wijk Concept Mei 2016 

Doel Plaats in de organisatie 

Verzorgen van de sociale begeleiding van 
bewoners in toegewezen complexen. Informeren 
nieuwe bewoners en houden van toezicht op 
‘schoon, heel en veilig’. 
 

Rapporteert aan een Manager wijken. 
 

Toelichting  

 

Resultaatgebied/kernactiviteit 

1. Begeleiding nieuwe bewoner 

o Verzorgt woningbezichtiging indien de nieuwe woning gereed is. 
o Informeert nieuwe bewoners over de nieuwe woning, gebruik openbare ruimtes, leefregels e.d. 

2. Sociaal beheer 

o Houdt spreekuren indien overeengekomen. 
o Is eerste aanspreekpunt voor bewoners op het gebied van sociale leefomgeving. Verstrek 

informatie en begeleiding bij beginnende overlastklachten. Adviseert bewoners hierin. 
o Spreekt bewoners aan op ongewenst gedrag en informeert over leefregels.  
o Meldt structurele of oplopende problemen aan de Wijkconsulent. 
o Neemt deel aan activiteiten gericht op wijkgericht werken. 

3. Schoon, heel, veilig 

o Houdt toezicht op de openbare ruimtes. Signaleert en meldt onvolkomenheden. 
o Bewaakt de tijdige reparatie van technische installaties. 
o Controleert op schoonmaak en groenonderhoud. Spreekt schoonmakers/contractanten aan op 

nakomen contractafspraken. Geeft aanwijzingen. 
o Signaleert en meldt interne structurele tekortkomingen aan de Wijkopzichter. 

 
  



                               
 

 

 
Functieanalyse 

Heterogeniteit De functie bestaat uit preventietaken op het gebied van leefbaarheid en 
schoon/heel/veilig in toegewezen complexen en bijbehorende leefomgeving. Is 
eerste aanspreekpunt voor bewoners en bemiddelt bij eenvoudige 
overlastzaken. Belangrijk ander aspect is het signaleren en melden van zaken 
(ogen en oren van de corporatie). 

Kennis Kennis op ruim VBO niveau en functionele/sociale vaardigheden om de 
leefbaarheid op het gewenste niveau te handhaven.  

Zelfstandigheid Medewerker is bij het indelen van de eigen tijd grotendeels gebonden aan het 
concrete werkaanbod en deels aan schema’s (spreekuren). Stelt (soms in 
overleg) prioriteiten. De werkaanpak is vastgelegd in regels en procedures. 
Keuzes betreffen voortgang en kwaliteit van het eigen werk en het signaleren 
van zaken. 

Contacten intern De contacten met collega’s en leidinggevende zijn gericht op informatie-
uitwisseling, zoals het melden van zaken. Deze contacten zijn van belang voor 
handhaving van een goed woonklimaat. 

Leidinggeven N.v.t. 

Afbreukrisico Fouten of onzorgvuldigheden zoals het onvoldoende aanwezig/aanspreekbaar 
zijn, niet of onvoldoende signaleren van onvolkomenheden of (dreigende) 
overlastsituaties kunnen leiden tot onjuiste afhandeling, vertragingen,  enige 
financiële schade en schade aan het imago. Door zelfcontrole en controle van 
anderen kunnen fouten tijdig ontdekt worden. Ook klanten kunnen fouten 
ontdekken. 

Contacten extern 
 

Heeft contacten met bewoners, met name gericht op leefbaarheid en  
bemiddelen bij overlast. Sociale vaardigheden, tact en overtuigingskracht  zijn 
hierbij vereist. Informatieve contacten met politie, maatschappelijk werk en 
instanties. 

Speciale eisen Discretie is af en toe vereist bij persoonlijke situaties en gegevens van 
bewoners. 

Fysieke eisen Werkt voornamelijk in de betreffende wijken en complexen. Confrontatie met 
agressieve personen bij het aanspreken op gedrag komt in de functie voor. 
Fysieke inspanning en enig persoonlijk risico komt zo af en toe voor bij 
opruimwerkzaamheden e.d. 

 
  



                               
 

 

 
Indelingsformulier 

Functienaam Complexbeheerder 

Bedrijfsonderdeel Wijk 

Versie concept 

Datum Mei 2016 

Functiefamilie(s) Technisch toezicht (11) 

Karakteristieken Besluit Toelichting 

Typering: 
 
 
 

 
E 

Controleren van toegewezen complexen, signaleren van zaken en zelf 
oplossen van (kleine/technische) problemen. Daarnaast eerste 
aanspreekpunt, afhandelen van klachten en oplossen eenvoudige sociale 
problemen. (E) 
 
Kennis op ruim VBO niveau. (E) 

Zelfstandigheid: 
 
 
 
 

 
E 

Tijdsindeling is met name gebonden aan concreet werkaanbod en 
eventueel werkschema’s. Werkaanpak is gebonden aan regels en 
procedures. Keuzes betreffen voortgang en kwaliteit eigen werk en 
signaleren onvolkomenheden. (E) 
 
Interne contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling. Ze zijn van belang 
voor een goed leefklimaat in de wijk. (E) 

Afbreukrisico: 
 
 
 
 

 
E 

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk (onvoldoende aanwezig zijn, 
onvoldoende signaleren/alertheid) kunnen leiden tot vertragingen, 
financiële schade en imagoverlies. (E) 
 
Dagelijks contacten met bewoners gericht op informatie-uitwisseling en 
verhelpen of voorkomen van klachten/problemen. Informatieve contacten 
met politie en instanties. Tact is hierbij benodigd. (E).  

Fysieke aspecten: 
 
 

 Werkt onder wisselende omstandigheden binnen en buiten waarbij sprake 
kan zijn van inspanning en enig persoonlijk risico, ook door contact met 
mogelijk agressieve bewoners. 

Eindoordeel 
 

E 
 

 

Overwegingen 
 

Geen F:Functie omvat niet het verrichten van woninginspecties en analyseren van 
reparatieverzoeken, (ruim) VBO niveau volstaat 
Geen D: Functie bevat naast ondersteunen en corrigeren bewoners ook 
bemiddelen bij (kleine) ruzies. 

 


