
 
 
Ben jij een verbinder pur sang? Word jij enthousiast van het samenspel tussen bewoners, gemeente en andere 
samenwerkingspartners?  Wil jij bewonersgroepen helpen meer invloed uit te oefenen op hun woon- en 
leefsituatie?  Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
!WOON helpt bewoners in Amsterdam en omstreken met al hun vragen en problemen op het gebied van 
wonen. Ook adviseren we over verduurzaming en energiebesparing. We ondersteunen huurders, eigenaar-
bewoners en bewonersgroepen. We doen dat met zo’n 115 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers. 

Voor het team bewonersinvloed zoeken we een  

Communitybuilder voor 28-36 uur per week 

Wat ga je doen? 
Het team bewonersinvloed werkt met 20 collega’s aan meer eigenaarschap en zeggenschap voor bewoners. Dit 
doen we o.a. door advisering van huurdersorganisaties en via ondersteuning van wooncoöperaties en 
bewonersgroepen. Samen met jouw collega’s ondersteun jij bewonersorganisaties bij het opzetten en 
versterken van hun organisatie, het verbreden van het draagvlak in de buurt en het effectief naar voren 
brengen van hun visie en ideeën. Je helpt hun invloed op de ontwikkelingen in de buurt of het wooncomplex te 
vergroten, zodat zij zich (beter) gehoord en gezien weten. Daarnaast verbind je bewoners- en 
bewonersnetwerken met elkaar, zodat zij ook van elkaar kunnen leren en ‘samen sterk’ worden. Ook draag je 
zorg voor een constructieve communicatie met de gemeente of woningcorporatie.  
 
Wie zoeken wij? 
Iemand die het belangrijk vindt dat bewoners betrokken zijn bij participatieprocessen en ideeën heeft over hoe 
de invloed van bewoners hierin te versterken. Je vindt makkelijk aansluiting bij bewoners met verschillende 
achtergronden en hebt ervaring met en visie op het werken met bewonersgroepen. Je bent in staat om het 
speelveld van de buurt te overzien en ziet daarbij de kansen en mogelijkheden voor de bewoners.  
Je bent  communicatief sterk,  enthousiast, open en onderzoekend en je vindt  het leuk om bijeenkomsten te 
faciliteren. Je hebt ervaring in het werken met groepen en het leiden van bijeenkomsten.  Je bent bereid, om 
indien nodig, ook in de avonden  te werken.   

 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie binnen een team met leuke en bevlogen collega’s die geloven in de waarde van 
community building. Een rol van maatschappelijk belang met mogelijkheden om écht een verschil te maken en 
veel ruimte voor eigen initiatief.  

Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden, een individueel keuzebudget van minimaal 18,5% van je salaris 
dat je vrij kunt besteden en een persoonlijk loopbaanbudget van 1,5% van je maandsalaris. Een jaarcontract 
met uitzicht op een vaste aanstelling. Daarnaast bieden we een salaris van minimaal € 3.069, -  en maximaal € 
4.445, - bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 9 van de cao Sociaal Werk). Een 
reiskostenvergoeding als je meer dan 10 km van het werk woont en een goede pensioenregeling. 

 
Enthousiast geworden?  
Wacht dan niet langer en solliciteer in de vorm die bij je past, een video of sollicitatiebrief. Je CV mag echter 
niet ontbreken. Ter voorbereiding op het gesprek, willen we je tevens vragen om kort (max. een half A4tje) 
jouw visie op community building mee te sturen met je sollicitatie. Je kunt je gegevens sturen naar 
solliciteren@wooninfo.nl  

 
Heb je vragen?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jantina Bijpost (bij voorkeur eerst via 
WhatsApp) op 06-31688767. 
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