Christelijke Woningstichting Patrimonium is een eigenzinnige, nuchtere, actieve corporatie
in de stad Groningen, die midden tussen haar huurders staat. Christelijke Woningstichting
Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren
we woningen in de stad Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.
We werken op integere, transparante en klantgerichte wijze samen met aandacht voor mens en
maatschappij. In verband met het intern doorstromen van een collega zoeken wij een:

Technisch servicemedewerker
Doel en inhoud van de functie

32-36 uur per week

Als technisch servicemedewerker los je klachten van onze huurders op en voer je reparatieverzoeken uit
in verschillende technische disciplines. De diverse opdrachten voer je tijdig en kwalitatief goed uit.
Een tevreden huurder is je doel. Je bent de ogen en oren in de wijk en zorgt ervoor dat de signalen
intern op de juiste plek terecht komen.

Kerntaken

• Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig oplossen van klachten en reparatieverzoeken in
verschillende aanverwante technische disciplines (timmer-, loodgieter- en installatiewerkzaamheden).
• Je signaleert en rapporteert toekomstig onderhoud, gebreken en afwijkende leefsituaties in de wijk.
• Je voert de nodige onderhoudswerkzaamheden uit bij de mutatie van de woning.
• Je zorgt ervoor dat de voorraad in de bedrijfsauto op orde is en je houdt je gereedschap, materialen
en bedrijfsauto in goede staat.
• Je geeft tijdig opdrachten voor bestellingen in de werkplaats door.
• Je legt verantwoording af aan de teamleider technisch service onderhoud.
• Je bent een goede en geduldige leermeester voor onze leerlingen.

Competenties/Profiel

• Je beschikt over een vakgerichte opleiding op (v)mbo-niveau en je bent bereid om je verder
te ontwikkelen.
• Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met het afhandelen van technische reparatie-verzoeken.
Kennis en ervaring met loodgieterswerkzaamheden is een pré.
• Je hebt kennis van en ervaring met klantvragen.
• Je bent collegiaal en kunt goed samenwerken.
• Je werkt klantgericht, integer en bent communicatief sterk.
• Je hebt aandacht voor mens en maatschappij.
• Je kunt goed luisteren, gaat met bewoners in overleg en je kunt je aanpassen aan verschillende situaties.

Aanstelling

De functie is ingeschaald in schaal E (minimaal € 2551,- en maximaal € 3036,-). De CAO Woondiensten is van
toepassing. Het betreft een functie voor 32-36 uur per week. In eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met
kans op een contract voor onbepaalde tijd. Patrimonium hecht veel aandacht aan de scholing en ontwikkeling van haar medewerkers en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Henk van Guldener,
Teamleider technisch service onderhoud, telefoonnummer 050-5299937.

Sollicitatie

Is je belangstelling gewekt en beschik je over de gevraagde competenties en respecteer je de
christelijke identiteit? Stuur dan je motivatie en Curriculum Vitae vóór 24 december 2021 naar
secretariaat@patrimonium-groningen.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Wijkvernieuwing Lewenborg
Campus Kluiverboom:

Broedplaats voor jongeren om talent te ontwikkelen
Een aantal jaren geleden ontstond het idee om iets te doen
voor jongeren tot 18 jaar in
Beijum en Lewenborg. Dit omdat er in beide wijken voor die
leeftijdsgroep na school weinig
werd georganiseerd. De urgentie om hier iets aan te doen,
werd mede ingegeven door
het feit dat er een toenemend
aantal jongeren vroegtijdig de
school verliet, geen startkwalificatie had en/of geen (toekomst)
perspectief.
De stuurgroep Lewenborg XL/
Vreedzame Wijk is hier vervolgens mee aan de slag gegaan,
met steun vanuit Gebiedsteam
Oost. Zo ontstond het idee van
een naschoolse campus. Een
‘tweede thuis’ voor jongeren. Een
plek waar zij in een veilige en vertrouwde omgeving leuke dingen
kunnen doen, en hun talent kunnen ontwikkelen.
Startsein in september
Diverse partijen, zoals het WIJteam, Gebiedsteam, scholen, de
Cultuurcoach, JOGG en Bslim sloten zich bij het idee van de Cam-

Op 8 oktober werd de Campus feestelijk geopend door wethouder Carine Bloemhoff.

gamen of te instagrammen. Door
ze te stimuleren eigen activiteiten
te ontwikkelen, willen we jongeren
laten ontdekken wat hun talenten zijn. En hen tegelijkertijd een
steviger basis meegeven voor de

ben ik op dinsdag- en donderdagmiddag in het Heyerdahl College
om jongeren te enthousiasmeren
voor de Campus. We hebben een
vaste plek toegewezen gekregen,
maar meestal loop ik rond om de
behoeften en wensen te peilen.’
Koppeling met de wijk
Annet: ‘Belangrijk daarbij is ook
een koppeling met de omgeving
zelf. Om jongeren weer trots te
laten zijn op hun wijk. En de bewoners op hen. Deze jongeren
kunnen een rolmodel zijn voor anderen. Het gaat erom dat wij hun
talenten aanboren en dat koppelen aan mensen uit de wijk. Dat
ze samen een project of activiteit
opzetten met bewoners.’

Graffiti-workshop tijdens de officiële start van de Campus op 8 oktober.

pus aan. In 2020 werden hiervoor
al de eerste stappen gezet. Door
corona konden veel activiteiten
destijds niet doorgaan, waardoor
in september dit jaar pas echt van
start is gegaan. De officiële aftrap
was op 8 oktober, waarbij Carine
Bloemhoff (Wethouder Onderwijs,
werk en participatie) officieel het
startsein gaf.
Broedplaats voor stevige basis
Binnen Campus Kluiverboom stimuleren Werkman VMBO, het
Heyerdahl College en CSG Kluiverboom het opzetten van activiteiten voor en door jongeren. Annet Muller, Projectleider Campus
Kluiverboom: ‘De campus is bedoeld als broedplaats voor ideeën
van leerlingen. Belangrijk daarbij
is dat het voor hen voelt als een
tweede huis. Veel jongeren hebben na school niet echt een plek
waar ze heen kunnen gaan. Of
ze ploffen thuis op de bank om te

Rifca: ‘Daarom zijn we nu ook
bezig om te organiseren dat het
vrouwencentrum De Boei een
keer per week kan koken voor de
basketbaljongeren voor de Yets

Foundation, een initiatief dat een
samenwerking is aangegaan met
de Campus.’
Talenten zien
Rifca: ‘Het gaat niet alleen om
talentontwikkeling, maar ook om
perspectiefontwikkeling. Zelf heb
ik vroeger in een soortgelijke situatie gezeten als deze jongeren.
Ik had een goed netwerk om me
heen van familie en vrienden.
Op school wilde het alleen niet.
Daarom werd gezegd dat ik maar
naar de praktijkschool moest, omdat ik achterstanden had met taal
en rekenen. Via het VMBO basis
ben ik later alsnog naar een HBOopleiding gegaan. Die heb ik toen
met twee vingers in mijn neus afgemaakt. Uiteindelijk ben ik dus
wel goed terechtgekomen. Maar
had destijds iemand mijn talenten
gezien, dan had ik niet al die omwegen hoeven nemen.’

toekomst, zodat ze beter voorbereid naar bijvoorbeeld een MBOopleiding kunnen gaan.’
Sport- en cultuuractiviteiten
Tot nu toe zijn er vanuit de
Campus vooral sport- en cultuuractiviteiten opgezet. De bedoeling is dat het programma in de
toekomst breder wordt. Voor
jongeren is het best lastig om
zelf iets te bedenken. Daarom
wordt geprobeerd hen met een
aantal voorbeelden te inspireren.
Alle betrokkenen zetten zich in
om jongeren hiervoor te motiveren. Mede om die reden zijn
ook jeugdwerkers van WIJ nauw
betrokken bij de Campus. In hun
werk hebben zij immers vaak met
jongeren te maken. En als geen
ander weten zij wat er in de wijk
speelt.
Rifca de Vlieg (Jeugdopbouwwerker WIJ Groningen): ‘Iedere week

Het H.N. Werkman College is een van de scholen die meedoet aan de Campus.

Prachtig doorkijkje
Annet: ‘Het meest trots ben ik tot
nu toe wel op de officiële opening
van de Campus op 8 oktober. We
hadden deze dag samen met jongeren georganiseerd, hen zoveel
mogelijk overal bij betrokken. Het
resultaat was een prachtig doorkijkje van wat de Campus kan
bieden. De leerlingen hebben
meegeholpen bij het opzetten van
de markt en het versieren van het
plein. Ook hielpen ze bij het serveren van koffie en thee en in de
poffertjeskraam. Super beleefd en
vriendelijk. Door deze fantastische
opening hebben we het project
een boost kunnen geven.’
Regie over eigen toekomst
Rifca: ‘Ik hoop dat we over een
jaar zo ver zijn dat jongeren zelf
een programma hebben opgezet
binnen de Campus. Of dat nu om
een serie activiteiten gaat, een
jaarlijks terugkerend evenement
of een modelijn, maakt me niet
uit. Als ze er maar het gevoel door
krijgen dat wat ze zelf willen ook
echt kan. Dat ze de regie hebben
over hun eigen toekomst. Hoe
mooi zou het zijn om jongeren dat
geloof en vertrouwen mee te geven.’
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Voorkom inbraak!
In december vinden de meeste inbraken
plaats. Draai de voordeur op het nachtslot als
je weggaat en laat ‘s avonds een lamp
branden

als

er

niemand

thuis

is.

En

open pas de deur via de intercom, als
je zeker weet wie er aanbelt. Meer tips?
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Groningen,
Kajuit
248c
Groningen,
Kajuit
248c
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GELDIG T/M DONDERDAG 23 DECEMBER 2021

Beijumerweg 20 | 9737 AD | Groningen
Tel. (050) - 541 1515 | info@dewiershoeck.nl
Openingstijden:
Maandag t/m woensdag van 8:30 - 18:00
Donderdag en vrijdag van 8:30 - 19:00
Zaterdag van 8:30 - 17:00

Boodschappen doen combineren met een leuk uitje?
Kom naar De Wiershoeck!

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een
voorspoedig
Nieuwjaar !

Vanuit de Hunze en Beijum
binnen 10 minuten bereikbaar met de fiets of
met de auto (parkeerplaats bij de winkel)

Gecertificeerd biologische producten met nadruk op lokale aanbieders!

AutoFirst Oldeman
CORONA PROOF een auto kopen
KAN bij Auto OLDEMAN !

Onderhoud en reparatie Alle Merken!
APK Alle Merken!
Ook lichte bedrijfswagens en campers!
Voordelige (winter)banden, ook voor wissel en opslag!
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM !

Subaru - Daihatsu - Lexus - Toyota
met 12 mnd. BOVAG garantie* (*boven € 4.500,-)
Toyota Verso 1.8 Dynamic
7 persoons
grijs,
2016,
84000 km.
Navigatie,
Climate control,
cruise control,
Camera

€ 18.699,-

CABRIO
Lexus SC430 V8 AUTOMAAT Leder
blauw
Lexus SC430 V8 AUTOMAAT Leder
grijs
Lexus IS250C V6 AUTOMAAT Leder Exec. grijs
Lexus IS250C V6 AUTOMAAT Leder Luxury zwart
BMW 118i High Exec. AUTOMAAT Leder beige
Daihatsu Copen 1.3 Sport Leder
grijs
Mazda MX5 1.6 Leder
groen
Peugeot 308CC 1.6 VTi Comfort
grijs
Peugeot 207CC 1.6 Roland Garros Leder
grijs
Peugeot 207CC 1.6 Griffe Leder
zwart

2003
2002
2010
2010
2008
2008
1998
2014
2010
2011

201000 km
132000 km
140000 km
140000 km
91000 km
132000 km
160000 km
106000 km
127000 km
104000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17949,19499,21999,19999,13499,10749,5999,14699,7999,7999,-

2007 147000 km
2009 113000 km
2010 76000 km
2004 61000 km
2005 90000 km
2006 147000 km
2016 85000 km
2018 47000 km

€
€
€
€
€
€
€
€

2999,3949,4949,2999,2499,3499,7499,9299,-

2019 52000 km
2009 159000 km
2008 161000 km
2017 85000 km
2018 44000 km
2018 43000 km
2016 52000 km

€
€
€
€
€
€
€

41999,18899,13999,19949,21999,30999,16999,-

2001
2013
2010
2006
2011
2013
2013
2013
2007
2013
2005
2012
2007
2004
2013

310000 km
91000 km
105000 km
145000 km
167000 km
112000 km
88000 km
94000 km
109000 km
67000 km
113000 km
51000 km
147000 km
134000 km
204000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1649,8999,3949,3499,5499,8999,9949,12899,3899,9949,3799,6999,4499,3999,16699,-

2008
2015
2004
2008
2017
2006
2018
2016

125000 km
74000 km
149000 km
189000 km
51000 km
210000 km
49000 km
71000 km

€
€
€
€
€
€
€
€

20999,26999,11950,14899,28499,9999,26999,19949,-

EXTRA ZUINIG EN VOORDELIG!

Daihatsu Cuore 1.0 Trend
Daihatsu Cuore 1,0 Trend
Daihatsu Cuore 1.0 Clever Airco
Daihatsu Cuore 1.0 Osaka
Daihatsu Cuore 1.0 Osaka
Daihatsu Sirion2 1.3 Comfort Sporty
Mitsubishi Space Star Cool+ Airco
Mitsubishi Space Star Cool+ Airco

rood
grijs
grijs
grijs
grijs
rood
wit
paars

HYBRIDE AUTOMAAT

Lexus NX300h AWD LuxuryLine Leder
Lexus RX450h AWD Executive aut Leder
Lexus GS450h President Full options
Kia Niro 1.6 Hybrid Aut. Navi
Nissan LEAF Edition Navi ECC
Toyota RAV4 2.5 HYBRID AWD Aut
Toyota Auris Touring Wgn 1.8 Lounge

grijs
grijs
grijs
zwart
groen
zwart
grijs

OVERIG

Chrysler PT Cruiser 2.0 AUTOMAAT Airco bord.
Citroen DS3 1.6 VTi So Chic Performance blauw
Dacia Sandero 1.2 Ambiance Airco
zwart
Fiat Idea 1.4 AUTOMAAT Airco
rood
Fiat 500 1.2 Lounge Airco LM velg
wit
Ford Focus Wagon 1.0 EcoB Champion
zwart
Ford CMax 1.0 EcoB Edition
blauw
Mini Clubman 1.6 Cooper Panorama AC
bruin
Hyundai Matrix 1.6 Active Airco
grijs
Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo
grijs
Peugeot 1007 1.6 Gentry AUTOMAAT
groen
Renault Grand Modus 1.2 Night Day Airco grijs
Skoda Roomster 1.6 Style Airco
grijs
Suzuki WagonR 1.3 AUTOMAAT
groen
Volvo XC60 D5 AWD AUTOMAAT R-Design grijs
SUBARU

Subaru Impreza WRX STI 300pk!!
Subaru Outback 2.5 AUT.. Premium Leder
Subaru Outback 3.0 H6 AUT. Leder
Subaru Tribeca 3.6 H6 7 pers. AUTOMAAT
Subaru Forester 2.0 AWD AUT. Comfort
Subaru Forester 2.5 XT AWD AUT. 230pk!
Subaru XV 1.6 AWD AUT. Premium Leder
Subaru XV 1.6 AWD AUT. Premium Leder

zwart
blauw
grijs
zwart
blauw
grijs
blauw
blauw

WWW.AUTOFIRST-OLDEMAN.NL
AKELEIWEG 115 GRONINGEN ULGERSMABORG
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