
 
Van betekenis zijn voor mensen. Dat is waar we ons bij Trivire dagelijks voor inzetten. Hoe? Door te 
zorgen voor goed onderhouden huizen in schone, veilige en aantrekkelijke buurten, zodat iedereen 
goed en prettig kan wonen en leven in de Drechtsteden. Met ruim 14.000 woningen in Dordrecht, 
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is Trivire  de grootste woningeigenaar en woningverhuurder in 
Zuid-Holland-Zuid. Binnen deze gemeenten zien wij de diversiteit en veelkleurigheid van de 
samenleving als kansen. Kansen om te verbinden. Daar werken onze medewerkers met passie aan, 
samen met bewoners, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Vanuit het hoofdkantoor, 
maar vooral ook in de wijken zelf.  
 
Bij Trivire werken we in drie verschillende dedicated teams aan de verdere verduurzaming en renovatie 
van onze woningen. Dit vindt veelal plaats in bewoonde staat. Als aanvulling op deze teams zijn we op 
zoek naar twee enthousiaste 

 

Sociaal projectleiders  

 
Wat houdt de functie in? 
Als sociaal projectleider houd je je bezig met het creëren van draagvlak bij bewoners voor de uitvoering 
van verduurzamingsprojecten en grootschalige renovaties. Je neemt bewoners hiertoe mee in het traject 
van voorbereiding, uitvoering en nazorg. Kijken vanuit de bril van de bewoner is hierbij essentieel. Je 
doet dit door in contact te blijven met de bewoners; bij hen aan de keukentafel of bijvoorbeeld via een 
overleg met een klankbordgroep. Deze input neem je mee bij de opstelling van onder meer een 
programma van eisen voor bewonersbegeleiding en een sociaal budget. Je maakt vervolgens afspraken 
met betrokken partijen om overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. Indien nodig creër je 
hiervoor binnen kaders maatwerkoplossingen. Vanzelfsprekend denk je ook mee over de opzet en 
realisatie van de communicatieaanpak richting de bewoners.  
 
Je houdt nauwlettend in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Ook monitor je op 
periodieke basis de bewonerstevredenheid. Indien nodig begeleid, adviseer en stuur je bij als het gaat 
om communicatie met en overlast voor bewoners.  
 
Als sociaal projectleider maak je onderdeel uit van het team Leefbaarheid en Wijkbeheer. Je bent 
onderdeel van een dedicated (projecten) team, waarin je nauw samenwerkt met de projectmanager. In 
het dedicated team ben jij degene die de belangen van bewoners (mede) waarborgt en gezond 
tegenspel biedt als deze belangen onder druk komen te staan.   
 
Wat heb je in huis? 

• Je hebt Hbo werk- en denkniveau 

• Je hebt (ruime) ervaring met bewonersbegeleiding in vastgoedprojecten 

• Je weet je goed in te leven in onze bewoners 

• Je bent communicatief zeer vaardig en bent in staat anderen te overtuigen  

• Je staat stevig in je schoenen en je weet goed te schakelen tussen projecten en daarin de juiste 
prioriteiten te stellen 

• Je bent in staat om voor soms individuele en complexe problemen creatieve oplossingen te 
bedenken 

 
Wat biedt Trivire? 
Trivire is een actieve corporatie met een prettige informele werkomgeving en een ruim aanbod aan 
gevarieerde en moderne arbeidsvoorwaarden. Scholing en ontwikkeling van medewerkers staat bij ons 
hoog aangeschreven en daar investeren wij actief in.  
 
Je ontvangt een marktconform salaris. Bovenop het salaris ontvang je bij Trivire nog een individueel 
keuzebudget ter hoogte van 13,76% van je jaarsalaris. In dit budget zijn ook je vakantiegeld en de 
bovenwettelijke vakantiedagen uit de cao inbegrepen. Je bent vrij om dit budget in te zetten om 
bijvoorbeeld een langere vakantie op te nemen, jezelf een extraatje uit te betalen, het kopen van een 
fiets, het betalen van medische kosten en/of om in te zetten voor je persoonlijke ontwikkeling. De keuze 



is aan jou! Daarnaast is er een pensioen-aansluiting bij SPW en de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ.  
 
Enthousiast geworden? 
Dan nodigen we je van harte uit om op deze vacature te reageren. Mail je motivatie en cv naar de 
afdeling HR van Trivire (HRM@trivire.nl).  
 
Wil je eerst meer informatie over de functie of de afdeling, neem dan contact op met Marianne Levering, 
manager Wonen, telefoonnummer 078 633 16 57.  
 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben, bij gebleken 
geschiktheid, voorrang.   
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