
                               

 

 

 

Technisch beheerder  Status Datum 

Bedrijfsonderdeel: Vastgoed Definitief Mei 2017 

Doel Plaats in de organisatie 

Voorbereiden en laten uitvoeren van het 
planmatig onderhoud aan het bezit. Houden van 
toezicht op de werkuitvoering. 

Rapporteert aan de Manager Vastgoed. 
 

Toelichting  

 

Resultaatgebied/kernactiviteit 

1. Werkvoorbereiding PO 

o Stelt begroting op voor planmatige onderhoudsprojecten. 
o Verricht zo nodig aanvullende conditiemetingen of laat deze uitvoeren door de Wijkopzichter. 
o Beoordeelt inspectierapporten. 
o Stelt programma’s van eisen op. 
o Verricht aanbestedingen. 
o Stelt planning op.  
o Beoordeelt offertes en adviseert over keuze. 
o Adviseert over aanpassing in jaarbegroting en/of MJOB. 
o Organiseert voorlichting aan bewoners. 

2. Leiding, begeleiding en evaluatie uitvoering PO 

o Bewaakt projectverloop (kosten versus budget, kwaliteit, doorlooptijd). 
o Instrueert aannemers. 
o Beslist binnen bevoegdheden over projectaanpassingen en wijzigingen of adviseert hierover. 
o Evalueert project en stelt verbetervoorstellen op. 
o Bewaakt de toepassing van Arbowetgeving. 
o Organiseert informatievoorziening aan bewoners en neemt deel aan bewonerscommissies. 
o Initieert en coördineert de uitvoering van garantiewerkzaamheden. 
o Coördineert de uitvoering van kleinschalige onderhoudsprojecten. 

3. Budgetbeheer 

o Bewaakt budgetgebruik niet planmatig onderhoud. 
o Analyseert budgetbesteding niet planmatig onderhoudt en adviseert over aanpassing  begroting 

planmatig onderhoud op basis van analyseresultaten. 
o Bewaakt budgetgebruik planmatig onderhoud en rapporteert hierover. 

4. Schadeafhandeling 

o Meldt grootschalige  schades of schades op complexniveau. 
o Organiseert en regelt de schade afhandeling. 

 
  



                               

 

 

 
Functieanalyse 

Heterogeniteit De functie bestaat uit de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van 
planmatige onderhoudswerkzaamheden. De functie bevat aspecten van 
begroting, administratie, planning, organisatie en onderhandeling. 

Kennis Kennis op MBO-HBO niveau richting bouwkunde/installatie techniek. Kennis 
van onderhoudswerkzaamheden en plannen en begroten, projectmanagement 
en Arboregelgeving. Ontwikkelingen in het vakgebied moeten worden 
bijgehouden. 

Zelfstandigheid Het indelen van de tijd is gebonden aan vaste overlegmomenten en richtlijnen. 
Prioriteiten worden daarbinnen zelf gesteld. De medewerker is voor de aanpak 
en vormgeving van het werk gebonden aan procedures, regels en richtlijnen en 
wet- en regelgeving. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is initiatief van 
belang. De te maken keuzen betreffen voortgang van (met name kleinere) 
projecten en onderhandelingen binnen bevoegdheden.  

Contacten intern De contacten met name met leidinggevende en collega’s zijn gericht op- 
informatie-uitwisseling en afstemming. De contacten zijn van belang voor de 
voortgang van de projecten en budgetbewaking. 

Leidinggeven n.v.t. 

Afbreukrisico Fouten of onzorgvuldigheden in het werk bijvoorbeeld bij analyseren, 
beoordelen, begroten en verstrekken van opdrachten, kunnen leiden tot 
vertragingen in oplevering projecten, financiële schade, in- en externe irritaties, 
imagoverlies . De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten berust 
voornamelijk op zelfcontrole en overleg met anderen. 

Contacten extern 
 

De medewerker heeft regelmatig contact met derden zoals, 
(vertegenwoordigers van) bewoners, aannemers, installateurs en adviseurs. 
Deze contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling en projectrealisatie. Tact 
is hierbij benodigd. 

Speciale eisen Discretie is vereist bij vertrouwelijke project- en bedrijfsgegevens.  

Fysieke eisen Medewerker werkt deels op kantoor, regelmatig achter een beeldscherm en 
deels op locatie. Persoonlijk letsel kan ontstaan bij bezoek aan bouwlocaties en 
bij zakelijke verkeersdeelname. 

 
  



                               

 

 

 
Competenties 

 
 

Kerncompetenties 

Verantwoordelijkheid (1) Het voelen en nemen van verantwoordelijkheid voor acties van 
zichzelf, collega’s en de organisatie en daarover verantwoording 
afleggen. 

Klantgerichtheid (2) De wensen en behoeften van de klant onderzoeken en hiernaar 
handelen, rekening houdend met de kosten en baten voor de eigen 
organisatie. 

Samenwerken (1) 
 

Op effectieve wijze (mee) werken aan een gezamenlijk resultaat, 
ook wanneer dit niet direct een persoonlijk belang dient. 

 
 

Functiegebonden competenties 

Aandacht voor details (2) Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie. 

Kwaliteitsgerichtheid (2) Hoge kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende 
verbeteringen en borging van kwaliteit. 

Plannen & Organiseren (1) Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en 
middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken. 

Voortgangscontrole (2) De voortgang van processen, taken of activiteiten van 
medewerkers en de eigen werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden bewaken. 

 
  



                               

 

 

 
Indelingsformulier 

Functienaam Technisch beheerder 

Bedrijfsonderdeel Vastgoed 

Versie Definitief 

Datum Mei 2017 

Functiefamilie(s) Voorbereiding (12) 
Technisch toezicht (11) 

Karakteristieken Besluit Toelichting 

Typering: 
 
 
 

 
H 

Voorbereiden en aanbesteden van planmatige en niet planmatige 
onderhoudswerkzaamheden (met name kleinere projecten). Zeer 
gevarieerde taken. Aspecten van begroting, planning, organisatie, 
onderhandeling en administratie. (H) 
 
MBO-HBO (H) 

Zelfstandigheid: 
 
 
 
 

 
H-I 

Tijdsindeling is gebonden aan overlegmomenten en richtlijnen, 
Prioriteiten worden zelf gesteld. Werkaanpak is gebonden aan 
procedures, richtlijnen en externe wet- en regelgeving. Keuzes betreffen 
voortgang van de (met name kleinere) projecten. Initiatief is van belang. 
(H) 
 
Contacten met leidinggevende en collega’s gericht op informatie-
uitwisseling en afstemming en zijn van belang voor voortgang projecten en 
budgetbewaking. (I) 

Afbreukrisico: 
 
 
 
 

 
H 

Fouten bijvoorbeeld bij analyseren, beoordelen, begroten en 
opdrachtverstrekking, kunnen leiden tot projectvertragingen, financiële 
schade, en imagoverlies. (H) 
 
Contacten met (vertegenwoordigers van) bewoners, aannemers en 
adviseurs zijn gericht op informatie-uitwisseling, afstemming en 
projectrealisatie. (H) 

Fysieke aspecten: 
 
 

  

Eindoordeel 
 

H  

Overwegingen 
 

Geen I: Functie bevat niet het mede aansturen onderhoudsproces, geen HBO 
benodigd, coördinatie betreft kleinere projecten. 
Geen G: Functie omvat niet het ondersteunen bij voorbereiden, aanbesteden maar 
zelfstandig uitvoeren daarvan. 

 


