
 
 
Aan:    Alle medewerkers van Woningstichting Den Helder 
Van:    Directie 
Referentie:   P&O/AdL 
Datum:    17 jan 2023 
 
In verband met uitbreiding van werkzaamheden komt binnen de Groep Woondiensten, afdeling 
Wijkbeheer, een functie vrij van: 
 

Wijk/Huismeester 
M/V fulltime 36 uur per week 

 
Ter voldoening aan de CAO Woondiensten, stellen wij iedereen die deze functie ambieert, meent aan 
onderstaande eisen te voldoen en bereid is het takenpakket behorende bij deze functie uit te voeren, 
in de gelegenheid te solliciteren. 
 
Functieomschrijving 
 
Een wijk/huismeester is iemand die actief bijdraagt aan het schoon, heel en veilig en een goede 
uitstraling van wooncomplexen en de directe woonomgeving. De huismeester fungeert als eerste 
aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers als het gaat om defecten, storingen of andere 
problemen. Daarnaast houdt hij zich bezig met (klein) onderhoud. Hij onderhoudt bewonerscontacten 
in de wijk ter verbetering van de leefbaarheid en houdt toezicht op de veiligheid. 
 
Technisch beheer en dagelijks onderhoud 

• Periodiek inspecteren van gemeenschappelijke ruimten, bijvoorbeeld gangen, galerijen, liften, 
trappenhuizen, entrees en de directe omgeving van het gebouw; 

• Verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het 
vervangen van lampen en het controleren van hang- en sluitwerk; 

• Op verzoek van bewoners technische problemen in de woning zelf beoordelen (en ofwel direct 
oplossen, ofwel doorverwijzen); 

• Tijdige inschakeling van externe instanties bij (technische) problemen in en rond het complex; 

• Controleert technische installaties, blusleidingen en geeft klachten door, indien deze 
verholpen moeten worden door derden; 

• Beheert, in verband met het verhelpen van technische mankementen, een beperkte voorraad 
van materialen en gereedschappen; 

• Verlenen van assistentie en verschaffen van informatie aan aannemers omtrent eventuele 
werkzaamheden. 

Toezicht 

• Toezicht houden op de netheid van de gebouwen (en liften) en de directe omgeving; 

• Signaleren en oplossen van eenvoudige onregelmatigheden in de binnen- en 
buitenruimten; 

• Controleren van uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden en groenonderhoud; 

• Toezien op het feit dat zich geen onbevoegde personen bevinden in de openbare ruimten (en 
eventueel aanspreken van verdachte personen); 

• Alert zijn op mogelijke wanbewoning, onrechtmatige inwoning en hennep en/of 
drugsactiviteiten in en om de woning; 

Communicatie 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers in geval van problemen (en zo 
nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld sociaal wijkmeesters); 

• Toezien op de naleving van de huis- en gedragsregels door de bewoners en gebruikers (en zo 
nodig aanspreken van overtreders) 

• Informeren van (nieuwe) bewoners over praktische zaken als huis- en gedragsregels en 
afvalverwerking; 

  



Functie-eisen 

• Je bent gastvrij en klantvriendelijk; 

• Je hebt een dienstverlenende en flexibele instelling en kunt goed communiceren naar partijen; 

• Je beschikt over een diploma op VMBO-niveau richting facilitair of vergelijkbaar, aangevuld 
met ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Communicatieve en sociale vaardigheden zijn van groot belang; 

• Je bent bovendien klantgericht, initiatiefrijk en praktisch ingesteld en ‘staat stevig in je 
schoenen’; 

• Je beschikt over een BE-rijbewijs. 
 
Locatie 
De werkzaamheden worden vanaf centrale locatie MFC te Nieuw Den Helder uitgevoerd, maar aanvang 
werkzaamheden is vanaf Middenweg 159, gebouw de Vijfsprong. 
 
Geboden wordt: 
Een goede werksfeer met uitstekende salaris- en arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig de CAO 
Woondiensten voor woningcorporaties in de functieschaal E (per 1 januari 2023 minimaal € 2691,- tot 
maximaal € 3449,- bruto per maand exclusief vakantiegeld.) 
 
Overige informatie: 
 
Mocht u vragen over deze functie hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. van der 
Plaat, manager wijkbeheer binnen Groep Woondiensten, tel nr. 0223-677697. 
 
Reageren kan tot en met 1 februari 2023 per e-mail naar mevrouw A. de Lange, afdeling P&O 
via adlange@wsdh.nl. 
 
 
Wanneer wij geen reactie van geschikte interne kandidaten ontvangen, zal na 2 weken na 
publicatiedatum voor deze functie ook extern geworven worden. 


