
 

Functieprofiel Projectleider Sociaal Beheer 

Organisatie 

De projectleider sociaal beheer maakt deel uit van het team sociaal beheer van de afdeling Wonen en 

is een belangrijke schakel (spin in het web) tussen bewoners, netwerkpartners en onze organisatie. 

 

Doelstelling van de functie 

De projectleider sociaal beheer bevordert de leefbaarheid en bewonersparticipatie in de 

wooncomplexen en de hierbij behorende woonomgeving en onderhoudt actief contacten met 

bewoners en instanties hierover.  

 

Functie-inhoud 

Beleidsontwikkeling 

a) Verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsnotities op operationeel, tactisch en strategisch 

niveau inzake onderwerpen van het team Sociaal Beheer. 

b) Actief volgen van ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, wijkbeheer en participatie, het 

vertalen hiervan naar concrete (beleids)voorstellen. 

c) Het ontwikkelen, implementeren en toepassen van zo effectief mogelijk op directe woonomgeving 

afgestemde (wijkbeheer)plannen. 

 

Leefbaarheid in wijken 

a) Ontwikkelt en doet voorstellen voor het verbeteren van de leefbaarheid in ruime zin: fysieke 

woonomgeving, veiligheid en sociale infrastructuur. 

b) Verantwoordelijk voor het monitoren van leefbaarheid en sociale stabiliteit in ons bezit, het 

opstellen van interventieplannen en de evaluatie en de effectmeting van de uitgevoerde 

interventies. 

c) Verantwoordelijk voor het trekken van projecten in het kader van wijk- en buurtbeheer. 

d) Levert bijdragen aan het opstellen en realiseren van het jaarbudget van wijkbeheer. 

e) Verzorgt, in overleg met de communicatieadviseur, de interne en externe (schriftelijke) 

communicatie over projecten en producten van de afdeling wonen op het gebied van leefbaarheid 

en bewonersparticipatie. 

f) Vertegenwoordigt extern Patrimonium in platforms en andere overlegvormen gericht op 

leefbaarheid en sociale stabiliteit. 

 



 

Bewonersparticipatie 

a) Bevordert bewonersparticipatie en ondersteuning van initiatieven op dit gebied. 

b) Verantwoordelijk voor het opzetten, uitdragen en organiseren/begeleiden van (al dan niet) 

georganiseerde participaties. 

c) Begeleidt, ondersteunt en faciliteert bewoners bij leefbaarheidsprojecten. 

 

Opleiding en Kennisniveau 

• HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding HBO Sociaal Juridische 

Dienstverlening. 

• Kennis en ervaring met wijkgericht werken. 

• Kennis en ervaring met projectmatig werken  

• Ruime ervaring met het opzetten en onderhouden van externe netwerken. 

• Affiniteit met ICT ( Microsoft Office) 

• Kennis van en ervaring met sociaal beheer (signaleren, toezicht en handhaving); 

• Kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van leefbaarheid en 

bewonersparticipatie 

 

Competenties 

• Weet collega’s, klanten en eigen netwerk effectief  te motiveren, te overtuigen en in te 

zetten en daarbij de regie te houden op de processen 

• Netwerker en verbinder 

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken. 

• Enthousiast en initiatiefrijk 

• Goed kunnen organiseren en samenwerken (intern en extern) 

• Beschikken over doorzettingsvermogen   

• Een proactieve en flexibele houding 

• Positieve en resultaatgerichte instelling 

• Een natuurlijk overwicht 

• Is in hoge mate omgevings- en organisatiebewust (o.a. gevoel voor verhoudingen) 

• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

 

Overige 

• Is bereid om ook buiten kantoortijden te werken aan projecten en bijeenkomsten 




