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Functieprofiel schone buurt coach 
 
Positie van de functie 
Schone buurt coaches vormen een onderdeel van het totale pakket aan maatregelen om de 
Offenbachlaan schoon te houden (specifiek dumping en bijplaatsing rondom de ondergrondse 
containers). Een team van x aantal schone buurt coaches zal na een schone buurt coachtraining aan 
de slag gaan in de Offenbachlaan. 
  
Taken en verantwoordelijkheden 
Het uiteindelijke doel is dat de Offenbachlaan schoon is en blijft doordat buurtbewoners dit 
gezamenlijk met elkaar doen. De schone buurt coach stimuleert dit op een positieve manier (verklikt 
niet, geeft geen boetes etc.) door de volgende taken uit te voeren:  

 Monitoren van afvaldumping en bijplaatsing m.n. rondom de afvalcontainers; 
 Bewoners informeren over de afvalregels in Eindhoven; 
 Bewoners tips en tricks geven over hoe ze het beste met hun afval om kunnen gaan; 
 Beheren email schone buurt coach. 

Schone buurt coaches zullen dus op regelmatige basis actief zijn in de wijk. Het gaat om twee rondes 
per week van circa 1,5 uur langs de 9 containerlocaties aan de Offenbachlaan. Een ronde wordt 
gedaan door een team van twee schone buurt coaches.  
 
Competenties 
Wij zijn op zoek naar kandidaten die: 

 Goed omgaan met afval vanzelfsprekend en belangrijk vinden; 
 Vanuit zichzelf enthousiast zijn om bij te dragen aan een schonere buurt; 
 Stevig in hun schoenen staan; 
 Communicatief vaardig zijn en met verschillende typen mensen overweg kunnen; 
 Mensen kan stimuleren en motiveren; 
 Het fijn vinden om samen te werken met bewoners en wijkprofessionals; 
 Zelf initiatief tonen en een situatie snel kunnen doorgronden; 
 Flexibel en stressbestendig zijn en om kunnen gaan met wisselende reacties van bewoners; 
 Representatief zijn en een ‘afspraak is afspraak’ mentaliteit hebben; 
 Bij voorkeur woonachtig zijn in aan de Offenbachlaan. 

Beloning 
 Een certificaat na succesvolle afronding van de schone buurt coach training; 
 Een vrijwilligersvergoeding per maand in de vorm van een (boodschappen)bon ter waarde 

van €50,-. 
  


