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Functiebeschrijving Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed 
 
Doel 
Geeft leiding aan het team Bedrijfsbureau Vastgoed. Is verantwoordelijk voor de adequate 
planning, voorbereiding en informatiebeheer voor planmatig onderhoud, nieuwbouw en 
renovatieprojecten, met als doel het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelen. Draagt 
bij aan beleidsvorming voor en resultaten van de afdeling Vastgoed. 
 
Plaats in de organisatie 
 

 
 
De Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Vastgoed. 
De Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed geeft zelf leiding aan de (overige) medewerkers van het 
team Bedrijfsbureau Vastgoed. 
De Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed onderhoudt een functionele relatie met de Manager 
Bedrijfsvoering. De Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed kan instructies ontvangen van de 
Manager Bedrijfsvoering voor het inrichten van projectadministratie en aanleveren van informatie 
en gegevens. 

 
Resultaatgebieden 
 
Management en Organisatie voor Team Bedrijfsbureau Vastgoed 
1. Realiseren effectieve en efficiënte bedrijfsvoering 

 Aansturen van de operationele bedrijfsvoering en projectmatige activiteiten door periodiek 
overleg, afstemmen van lopende zaken en bijzonderheden en besluiten over afhandeling 
problemen. 

 Realiseren van de beschikbaarheid van middelen, eenduidige procedures en werkwijzen, 
systemen e.d. binnen bevoegdheden; doet voorstellen voor invulling door externe bureaus 
bij eventuele capaciteitstekorten. 

 Bevorderen van de interne afstemming en samenwerking, ook met andere afdelingen. 
2. Realisatie kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting en personeelsbeleid 

 Formuleren van aandachtspunten en doen uitvoeren van concrete acties gericht op het 
realiseren van de gewenste ontwikkeling van de personele bezetting.  

 Motiveren, stimuleren en begeleiden van medewerkers (en stagiaires) in hun functioneren. 

 Uitvoeren van overig personeelsbeleid; uitvoeren van personeelsbeheer. 
3. Realisatie jaarplannen binnen de afdeling 

 Bewaken van de voortgang en resultaten, zo nodig nemen van bijsturende/corrigerende 
maatregelen, voornamelijk voor activiteiten met een afdeling overschrijdend karakter. 

4. Realisatie optimalisaties en veranderingen in de bedrijfsvoering 

 Signaleren mogelijke knelpunten in bedrijfsvoering (door externe of interne veranderingen) 

 Op basis van ervaren knelpunten of beleidskeuzes uitwerken van onderbouwde 
veranderplannen. 
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 Coördineren van de realisatie van optimalisatie c.q. veranderingen in de lopende 
bedrijfsvoering. 

 Bereiken van draagvlak voor mogelijke veranderingen in bedrijfsvoering (door interne of 
externe veranderingen). 

 
Contractbeheer en -onderhoud 
1. Draagt zorg voor onderhoudsbestekken t.b.v. aanbestedingen m.b.t. contractonderhoud.  
2. Adviseert inzake contracten met aannemers voor mutatie- en reparatieonderhoud. 
3. Doet voorstellen voor het afsluiten van (jaar)contracten voor de inkoop van bouwmaterialen, 

materieel en gereedschappen. 
4. Verzorgt het beheer en actualisatie van het technisch contractonderhoud t.b.v. technische 

installaties. 
5. Draagt zorg voor de informatieoverdracht over de inhoud van contracten t.b.v. uitvoering en 

communicatie met huurders; o.a. door het (laten) vastleggen van contractgegevens in de 
informatiesystemen van UWOON.  

6. Evalueert de uitvoering van contracten intern en met opdrachtnemers; initieert acties voor 
eventuele bijstelling van de uitvoering van contracten.  

 
Veiligheid 
1. Draagt zorg voor bewaking en signalering m.b.t. de wettelijke veiligheidsvoorschriften voor het 

beheer van woningen en (woon)gebouwen. 
2. Draagt zorg voor de aanwezigheid van legionellabeheersplannen waar nodig. Informeert 

betrokkenen over de wijze van uitvoering van de legionellabeheersplannen. Draagt zorg voor 
acties bij waargenomen knelpunten en of verbeterpunten in beleid en uitvoering inzake 
preventie van legionella. 

3. Draagt zorg voor uitvoering van NEN 3140 voorschriften inzake elektrische installaties waar dit 
nodig is.  

 
Energie Prestatieadvies (EPA)  
1. Draagt zorg voor de afgifte van juiste energie labels. 
2. Draagt zorg voor vastlegging en verwerking van informatie over energielabeling in relevante 

informatiesystemen.  
3. Draagt zorg voor het opstellen van Energie index maatwerkadviezen voor strategisch 

voorraadbeleid en planmatig onderhoud.  
 
Beleidsondersteuning  
Planmatig Onderhoudsbeleid 

 Draagt bij aan beleidsvoorbereiding op het gebied van het planmatig onderhoudsbeleid. 

 Adviseert de Teamleider Vastgoed over het te voeren aanbestedingsbeleid voor planmatig 
onderhoud.  

Strategisch Vastgoedbeheer 

 Draagt bij aan voorbereiding van strategisch voorraadbeleid vanuit invalshoek planmatig 
onderhoud; o.a. omtrent complexbeheerplannen.  

 Doet voorstellen voor de opstelling van technische structuur van de woningcartotheek, 
realiseert technische typeringen, adviseert over maatregelen en complexbeheersplannen en 
realiseert het begroten van maatregelen.  

Overig 

 Draagt desgevraagd bij aan beleidsvoorbereiding voor andere werkterreinen. 

 Doet innovatieve voorstellen m.b.t. het eigen vakgebied.  
  
(Meer)jarenonderhoudsplanning, jaarbegroting en overige jaarlijkse resultaten 
1. Draagt bij aan het jaarplan van de afdeling vastgoed.  
2. Verzorgt het opstellen van de (woon)technische meerjarenplanningen en -begrotingen aan de 

hand van opnames en informatie van woontechnische aard en/of uit het dagelijks onderhoud 
van de vestigingen. 

3. Bewaakt de actualiteit van de meerjarenbegroting en -planning en stelt zo nodig tussentijdse 
veranderingen op. 
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4. Is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse onderhoudsbegroting. 
5. Ondersteunt door werkvoorbereiding en uitvoering van planmatig onderhoudsprojecten door 

overleg en advies. 
6. Stelt periodiek overzichten op ten behoeve van de bewaking van de begroting en de liquiditeit. 
7. Bewaakt, signaleert en adviseert over kostenontwikkeling(en). 
8. Draagt zorg voor tijdige en efficiënte verwerking van technische gegevens nieuwbouw- en 

onderhoudsprojecten en (meer)jaarbegroting. 
9. Levert jaarlijks, i.o.m. Teamleider Vastgoed een overzicht aan m.b.t. clustering 

onderhoudsprojecten, aanbestedingsvorm per project en overzicht derden t.b.v. prijsvorming. 
10. Adviseert Teamleider Vastgoed over onderhoud, evaluatie en beoordeling van uitvoerende 

derden van het planmatig onderhoud. 
11. Is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van een standaard prijslijst voor 

werkzaamheden dagelijks onderhoud; heeft hiertoe contacten met leveranciers en overleg met 
de vestigingen.  

12. Bewaakt de algemene voortgang en budgetten van planmatig onderhoudsprojecten. 
13.  Bewaakt de mogelijkheden omtrent subsidie voor planmatig onderhoud en 

onderhoudscontracten. 
14. Doet (voor)controle op uitvoering WKA en overige administratieve verplichtingen derden. 
15. Verzorgt het beheer over het technisch PVE en standaardbestek voor onderhoud; voert hiertoe 

overleg met Teamleider Vastgoed.  
16. Draagt zorg voor de evaluatie van projecten nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud; 

vergaart informatie bij Projectleiders Vastgoed; geeft aanwijzingen over de inhoud en wijze van 
aanleveren van informatie. Rapporteert bevindingen van evaluatie bij Teamleider Vastgoed en 
Manager Vastgoed.  

 
Informatiebeheer en -voorziening 
1. Verzorgt de verwerking van (door de gehele afdeling vastgoed aangeleverde) informatie, 

conform voorschriften en in daartoe bestemde informatiesystemen.  
2. Signaleert knelpunten en mogelijkheden voor optimalisatie m.b.t. de tijdigheid, correctheid,  

volledigheid van aangeleverde gegevens en initieert benodigde acties tot herstel of 
optimalisatie.  

3. Verzorgt een inhoudelijke analyse van periodieke informatie over eigen 
verantwoordingsvelden. 

Woningcartotheek 
4. Adviseert en doet voorstellen voor opzet en/of aanpassing van technische structuur van de 

woningcartotheek. 
5. Draagt zorg voor vulling van de woningcartotheek met actuele technische gegevens.  
6. Bepaalt technische typeringen voor de woningcartotheek. 
Automatisering 
7. Verzorgt in samenspraak met Afdeling Bedrijfsvoering het pakketbeheer van de Module 

Vastgoed Administratie. 
8. Adviseert en toetst op bruikbaarheid inzake nieuwe softwarereleases binnen zijn/haar 

vakgebied.  
9. Verzorgt het applicatiebeheer voor gebruikte vastgoeddatabase-systemen, tenzij anders 

bepaald. Draagt zorg voor onderhoud van gebruikte informatiesystemen voor Vastgoed. 
Verzorgt dat onderhoud en gebruik van systemen doorgang vindt bij persoonlijke afwezigheid. 
Verzorgt toegankelijkheid en gebruiksinstructies van databasesystemen voor gebruikers.  

 
Huurderskeuzes 

1. Adviseert en doet voorstellen omtrent huurderskeuzes voor het binnenonderhoud. 
2. Is verantwoordelijk voor een goede vastlegging en communicatie omtrent huurderskeuzes, 

ZAV aanvragen en gerief verbeteringen van huurders.  
 
Projectadministratie 
Ziet toe op de uitvoering van de projectadministratie. Onderhoudt hiertoe contacten met de 
manager Bedrijfsbureau.  
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Algemeen 
1. Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.  
2. Neemt desgevraagd door leidinggevende zitting in werkgroepen ook als die niet de eigen 

verantwoordelijkheidsgebieden betreffen.  
3. Verricht uiteenlopende uitvoerende werkzaamheden op de afdeling bij piekbelasting.  
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

1. Voldoen aan de doelstelling van de functie.  
2. Kennis bijhouden.  
3. Resultaatverantwoordelijk voor alle activiteiten van Team Bedrijfsbureau Vastgoed.  
4. Bevoegd tot het aangaan van verplichtingen aan derden/externen binnen vastgestelde 

kaders.  
5. Bevoegd tot het geven van aanwijzingen voor inhoud en wijze van aanleveren van 

gegevens die betrekking hebben op procesevaluatie.  
 
Contacten 
Interne contacten  
De Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed heeft contacten met medewerkers van eigen en andere 
afdelingen. De contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling, de voortgang en status van het 
werk, het afstemmen van informatie over de huidige financiële kaders en toekomstige uitgaven en 
inspanningen. 
 
Externe contacten. 
De Teamleider Bedrijfsbureau Vastgoed heeft contacten met onder meer adviesbureaus, 
aannemers, leveranciers, gemeente. De contacten zijn gericht op vastleggen en controle van 
contracten, informatie-uitwisseling en zijn van belang voor het realiseren van het onderhoud. 
 
Functie-eisen 
 
Kennis 
Voor de functie is de volgende achtergrond van belang: 

 HBO, richting Bouwkunde  

 Kennis op het gebied van verduurzaming  

 Interesse in innovaties en vernieuwingen 

 Kennis van applicatie(s) op het gebied van onderhoudskosten, planning en organisatie, 
strategisch voorraadbeheer en regelgeving 

 Ervaring met het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhoudsprojecten  

 Kennis van en ervaring met het implementeren en samenstellen van (meerjaren)begrotingen 

 Kennis van en ervaring in de corporatie- en aannemerssector 

 Ervaring in het werken met bedrijfs- en kantoorapplicaties 

 Kennis van corporatie specifieke vastgoedmoduleprogramma’s 

 Enige kennis van vastgoed rekenen.  
 
Daarnaast moeten op de volgende velden ontwikkelingen worden bijhouden: 

 Onderhoudskostentechniek en installatietechniek 

 Contractrecht 

 ARBO- en milieuvoorschriften 

 Vastgoedadministratie 

 Wet- en regelgeving over NEN 3140, legionella, asbest, brandveiligheid, liften 

 Ontwikkelingen in Energielabeling 
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Functie specifieke competenties  

 
Aansturen: Je geeft duidelijk richting aan anderen door het stellen van kaders, doelen en 
prioriteiten; het maken van (resultaat)afspraken en - indien nodig - het geven van instructies en 
aanwijzingen. Je oefent daarbij het nodige gezag uit. Je controleert of mensen zich houden aan de 
gemaakte afspraken en richtlijnen en onderneemt zo nodig actie. Je delegeert op duidelijke wijze 
taken, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden aan anderen en maakt daarbij goed gebruik 
van de aanwezige verschillen en variatie binnen een groep. Je weet balans te vinden tussen de 
belangen van UWOON en de persoonlijke belangen van medewerker(s). Je kunt begrip opbrengen 
voor persoonlijke situaties zonder je zakelijke gevoel uit het oog te verliezen. 
 
Samenwerken en overleggen: Je raadpleegt en betrekt ‘belanghebbenden’ bij het nemen van 
beslissingen en/of het uitvoeren van jouw taken. Je overlegt tijdig en regelmatig met anderen en 
informeert hen voldoende. Je hebt oog voor de ruimte en belangen van anderen en streeft naar 
haalbare afspraken. Je stelt je in de samenwerking openhartig en oprecht op. Je bevordert de 
samenwerking en de teamgeest in een groep en past je waar nodig aan de groep aan. Je geeft en 
vraagt feedback.  
 
Klantgerichtheid: Je weet wie je klanten zijn (intern en extern) en je hebt inzicht in hun belangen. 
Je hebt respect voor de klant en denkt niet ‘voor’ hem maar ‘met’ hem. Je bent dienstverlenend 
ingesteld en probeert zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het belang van de klant. Je weet 
(echter) ook een balans te vinden tussen de belangen van de klant en de belangen van jouw 
afdeling/discipline.   
 
Resultaatgerichtheid: Het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten is belangrijk voor je en 
je geeft niet op totdat deze doelen bereikt zijn. Je hebt duidelijke kwaliteits- en 
productiviteitsnormen waaraan jouw werk moet voldoen en wilt die ook behalen. Je taken voer je 
consistent en systematisch uit.  
 
Communiceren (mondeling en schriftelijk): Je bent in staat om te communiceren op een manier die 
door anderen begrepen wordt. Je vermijdt daarbij jargon en technische terminologie. Je bent in 
staat om door goed te luisteren en door te vragen, precies te weten wat de behoefte is van de 
klant. Schriftelijke communicatie is in correct Nederlands opgesteld. 
 

Applicatievaardigheden: Met applicatievaardigheden wordt bedoeld dat je je verdiept in de 
mogelijkheden van de applicaties die je gebruikt. Bijvoorbeeld Viewpoint. Je kunt de 
mogelijkheden van die applicaties gebruiken voor het verhogen van de efficiëntie van je eigen 
werkprocessen en/of overdracht van informatie. Je houdt je kennis van gebruikte applicaties bij en 
oefent regelmatig in het gebruik ervan, ook om mogelijk nieuwe toepassingen ervoor te vinden. Je 
kunt ook anderen wijzen op efficiënte gebruiksmogelijkheden van die applicaties. 
 

Kostenbewust handelen: Je handelt sterk kostenbewust en maakt steeds een goede afweging 
tussen de kosten en baten van een actie of besluit. Je toont het nodige financiële bewustzijn. Je 
laat zien inzicht te hebben in de dynamiek van de organisatie.  
 
Informatievaardigheden: Je kunt zelfstandig relevante informatie vinden voor je 
beroepsuitoefening. Je kent zoekmethoden om beschikbare informatie te ontsluiten, vooral uit 
digitale bronnen. Je doet brononderzoek en gaat na of verkregen informatie actueel en 
betrouwbaar is.  
 
Analyseren: Voor het vertalen van gegevens naar consequenties voor begroting en budgetten kun 
je belangrijke informatie verkrijgen en herkennen. Je kan die informatie scheiden in hoofd- en 
bijzaken en je kunt verbanden leggen tussen de gegevens.  
Bij eventuele knelpunten (of ‘verschijnselen’) zoek je naar ter zake doende gegevens en kun je 
mogelijke oorzaken opsporen.  
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Accuratesse: Je levert werk waarin geen fouten voorkomen. Ook als het gedetailleerd werk betreft. 
Je werkt secuur en reageert direct corrigerend als er wat betreft de kwaliteit iets niet goed is 
gegaan. Een complexe taak maak je volledig af. 
 
Discipline: Voor deze functie is van belang dat je sommige procedures nauwgezet uitvoert. 
Daarom ben je in staat je (toegewijd) te gedragen volgens de regels, gedragscodes, procedures, 
protocollen, voorschriften van de organisatie. Bij twijfel aan de juistheid, de toepasbaarheid of de 
doelmatigheid daarvan, overleg je met de ter zake bevoegde personen.  
 
Innovatief: Voor sommige procedures is discipline noodzakelijk. Maar UWOON wil ook steeds 
vernieuwen en aanpassen. Daarom kun je (ook) vernieuwend denken en handelen. Je ziet kansen 
en mogelijkheden voor vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten. Je mag een voorkeur 
hebben voor het uitproberen van verbeteringen boven handhaven van bestaande. 
 
Integriteit, discretie, geheimhouding: Je gaat om met vertrouwelijke gegevens. Je bent in staat om 
informatie over persoonsgegevens, vertrouwelijke informatie verkregen in gesprekken en overige 
vertrouwelijke informatie, geheim te houden, c.q. alleen te delen met functionarissen die daartoe 
bevoegd zijn.  
Je handelen wordt altijd geleid vanuit de gestelde normen en waarden binnen de kaders van 
UWOON (integriteitscode) en geaccepteerde ethische noties voor jouw beroep.  
 
Functiewaardering: Schaal J  
Functiefamilie: Voorbereiding 
 
Standplaats: Werkgebied UWOON (Ermelo, Harderwijk, Elburg)  


