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Eindoordeel: J
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Heterogeniteit

Leidinggeven

Zelf-standigheid 

Er is geen sprake van functioneel leidinggeven.

J Contacten 
Intern

J

Kennis

Peter van Ling

Deze aspecten zijn niet  van invloed op de eindwaardering.

Er zijn vele  externe contacten met vastgoedpartners, dienstverlenende 
bedrijven, nutsbedrijven, bewoners(commissies), leveranciers, gemeentelijke 
diensten en adviseurs op eigen vakgebied.

De externe contacten zijn gericht op opdrachtverstrekking, informatie-
uitwisseling en het oplossen van problemen.

J

Voor akkoord directeur-bestuurder:

Afbreukrisico

De functionaris moet weerstand kunnen bieden tegen gunstigstemmende 
gestes.J

De contacten vereisen professionele communicatieve vaardigheden waaronder 
tact en conflictbeheersing.

Speciale Eisen

 Contacten 
Extern

Functiewaardering: Inschalingsmotivatie Handboek functie-indeling woondiensten (artikel 4.1.2 CAO)

Gezichtspunt:

J

Functienaam:
Naam organisatie:

Toelichting functiefamilie: De verantwoordelijkheden verwijzen duidelijk naar deze functiefamilie. Deels verwijst de 
functie ook naar andere functiefamilies, in het bijzonder functiefamilie 13: 
projectcoördinatie. Hierbij is met het opstellen van het waardreingsadvies rekening 
gehouden.

Toelichting:Indeling:

De voor de functie vereiste kennis moet, conform de functiebeschrijving, en gelet 
op de zwaarte van de functie, naar inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan HBO. 
Daarnaast is specifiek op de functie gerichte kennis nodig. De functionaris moet 
bijblijven op het eigen vakgebied.

De heterogeniteit van de functie heeft functiewaarderingstechnisch de meeste 
aanknopingspunten bij de beschrijving onder niveau J: het sturen van het 
proces van voorbereiden, aanbesteden en van het (laten) uitvoeren van 
projecten en planmatig onderhoud van het woningbezit, in het bijzonder 
duurzaamheid. 

Datum functiebeschrijving:
Functiefamilie:

Wonen Midden Delfland
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Functiewaarderingsadvies bureau:
senior medewerker Vastgoed
1 juli 2020
12: Voorbereiding

Toelichting eindwaardering: De functie kwalificeert duidelijk als niveau J. 

Fysieke aspecten:

J

Discretie is vereist bij bedrijfs- en klantgegevens.

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk kunnen leiden tot verkeerde 
beslissingen inzake het vastgoed met alle gevolgen van dien,  ontevreden 
bewoners(groepen), tijdverlies, flinke interne irritaties, een verstoorde werksfeer, 
inefficiency en grote financiële schade.

 De functionaris geeft geen hiërarchisch leiding; geen invloed op de 
functiewaardering. 

Bij de werkzaamheden, in het bijzonder probleemsituaties, zijn gevoel voor 
personele en organisatieaangelegenheden, een hoge mate van initiatief, 
organisatievermogen en inventiviteit vereist.

J De functionaris heeft contacten door de hele organisatie heen op uitvoerend en 
managementniveau. 

De functionaris is bij de werkaanpak en het indelen van de eigen tijd gebonden 
aan de (bouw)wetgeving, vastgestelde (meerjaren)begroting, (mede 
ontwikkelde) beleidsplannen en globale richtlijnen en is daarbinnen vrij om de 
eigen aanpak te bepalen.

De contacten zijn gericht op zijn gericht op het oplossen van problemen, 
bijsturen van de werkprocessen, afstemmen van informatie over de huidige 
financiële en organisatorische kaders en het realiseren van de opgestelde plannen 
en begroting.
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