
 
 
Helder Vastgoed bv/Woningstichting Den Helder is verantwoordelijk voor de exploitatie van ongeveer 
10.000 woningen en garages in de gemeenten Den Helder en Zijpe. Helder Vastgoed bv heeft ongeveer 90 
medewerkers die werkzaam zijn binnen een stafafdeling en drie groepen, waaronder 
de Groep Woondiensten. Deze groepen zijn werkzaam vanuit ons hoofdkantoor aan de Middenweg. Een 
prachtig gerestaureerd pand in het centrum van Den Helder. 
De structuur van Woningstichting Den Helder is zo ingericht, dat er naast de stichtingsvorm een 
holdingstructuur bestaat; de holding Helder Vastgoed BV, met daaronder aparte bv’s. In onze 
strategische visie hebben wij aangegeven waar wij voor staan en welke doelen wij willen 
bereiken. 
De groep Woondiensten onderhoudt het directe contact met de klanten. Zij zijn vaak het eerste 
aanspreekpunt. Daarom is klantgerichtheid een belangrijke eigenschap voor alle medewerkers binnen 
deze afdeling. De groep Woondiensten bestaat uit een aantal afdelingen; bewonerszaken, 
het woonplein en klanten contactencentrum, het secretariaat, de postkamer en de afdeling wijkbeheer. 
 

 
Voor de Groep Woondiensten zijn wij ter aanvulling van ons team Wijkbeheer op zoek naar een  
 

WIJKREGISSEUR 32 - 36 UUR P/W 
Functie-inhoud 

De wijkregisseur richt zich op het signaleren en analyseren van leefbaarheidsproblemen in de wijken. Je bent 

vaak in de wijk aanwezig en weet daardoor wat er speelt. Je stelt projectplannen op om de leefbaarheid in de 

wijken te vergroten en je werkt actief mee bij de coördinatie en uitvoering, samen met de sociaal wijkmeesters en 

de wijk- en huismeesters van Helder Vastgoed B.V., de gemeente, politie en maatschappelijke instellingen. Je 

zult meewerken aan het oplossen van complexe overlastdossiers, onbeheerde nalatenschappen en je 

bezighouden met gevallen waarin woonfraude een rol speelt.  

 

Wat ga je doen 

� Inventariseren en analyseren van leefbaarheidsproblemen in de wijken en straten. 

� Opstellen van projectplannen om leefbaarheidsproblemen in wijken en straten op te lossen. 

� Plannen, coördineren en mede-uitvoeren van taken en projecten ter verhoging van de leefbaarheid van wijken 
of straten. 

� Bestrijden van overlast samen met de sociaal wijkmeesters en/of andere instanties. 

� Afhandelen van complexe overlastdossiers samen met manager wijkbeheer. 

� Bemiddelen bij sociale problemen of doorverwijzen naar andere instanties. 

� Controleren op en optreden bij illegale bewoning. 

� Controleren op en optreden bij vervuiling of illegale bouwsels aan en om woningen. 

� Controleren op en optreden bij achterstallig tuin- en groenonderhoud. 

� Onderhouden van contacten met (vertegenwoordigers van) bewoners, gemeente, maatschappelijke- en 
zorginstellingen, wijkagenten en collega’s. 

� Onderhouden van contacten met bewoners waar extra aandacht voor nodig is, zoals statushouders. 

� Signaleren en observeren van individuele en/of sociale problematiek. 

� Deelnemen aan bewonersoverleg- en netwerkbijeenkomsten. 

 

Functie-eisen 

Voor deze functie beschikt je over een MBO+/HBO- werk- en denkniveau en specifieke kennis en/of ervaring op 

het gebeid van sociaal wijkbeheer en leefbaarheidsvraagstukken. Je maakt realistische plannen en zet je actief in 

bij de uitvoering daarvan om de leefbaarheid in de wijken te vergroten, samen met collega’s en derden. Je hebt 



een flexibele en proactieve werkhouding, bent initiatiefrijk en oplossingsgericht. In de functie zal je veel contact 

hebben met collega’s en derden. Je bent in staat om op een positieve manier stevige gesprekken te voeren en 

laat je niet van je stuk brengen. Met jouw sociale vaardigheden weet jij mensen in beweging te brengen en lukt 

het je ongewenst gedrag om te buigen naar een oplossingsgerichte houding van betrokken partijen.  

 

 

Wij bieden u 

Salariëring, overeenkomstig het functieniveau, correspondeert met de CAO Woondiensten en het reglement van 

Helder Vastgoed bv per 1 juli 2021, schaal H start niveau € 3.230,- en eindniveau € 4.247,- bruto per maand.  

 
Verdere informatie:  
Mocht u over deze functie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer A.S. van Kesteren, manager 
Wijkbeheer, tel.nr. 06-57990154. 
Je sollicitatiebrief inclusief CV kun je tot en met  zaterdag 19 juni e-mailen naar adlange@wsdh.nl  

 


