
 
 

Voor akkoord: 
 
 
 
 
M.J. Rog  
Manager Bedrijfsvoering – waarnemend directeur-bestuurder medewerker 
Datum: Datum:  

Functiebeschrijving adviseur vastgoedsturing  

Doel 

Het vastgoed van Woonpartners MH is van essentieel belang om invulling te geven aan de 
beschikbaarheid van het vastgoed aan onze doelgroepen. In de P&C-cyclus gaat waardesturing 
een prominente rol spelen. In de verantwoording is dit al zo. De portefeuillestrategie is de sleutel 
voor het meerjarenbeleidsplan waarin beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer 
wezenlijke onderdelen zijn. 

Plaats in de organisatie 

Werkt onder verantwoordelijkheid van de manager van de afdeling Bedrijfsvoering.  

Resultaatgebieden 

Strategie & Beleid  

• Formuleert de ambities en doelstellingen met betrekking tot de bestaande en gewenste 
vastgoedportefeuille. 

• Stelt op basis van deze visie de lange termijn portefeuillestrategie op en vertaalt deze naar 
kaders en processen. 

• Ontwikkelt en evalueert periodiek diverse beleidsdocumenten, zoals het huurbeleid en de 
investeringsstatuten.  

• Geeft het management gevraagd en ongevraagd advies over de volle breedte van het eigen 
vakgebied en haalt actief informatie en behoefte op. 

• Is betrokken bij de prestatieafspraken met de gemeente.  
 
Waardesturing (prospectief) en Marktwaardering (retrospectief)  

• Is verantwoordelijk voor waardesturing en onderzoekt de optimale waarde van het vastgoed. 

• Is verantwoordelijk voor het jaarlijkse marktwaarderingsproces en waardesturing. 

• Onderzoekt jaarlijks de optimale beleidswaarde, bespreekt dit met het management en stelt 
vervolgens de beleidswaarde van de portefeuille vast. 

• Stemt het geheel af met het MT en fungeert als linking pin vanuit strategisch oogpunt naar 
assetmanagement.  
 

Rapportage / data  

• Coördineert het verzamelen van relevante gegevens over ontwikkelingen van het eigen 
vastgoed voor onder andere de marktwaarde, beleidswaarde en SBR Wonen (o.a. dVi en 
dPi). 

• Controleert op tijdig-, juist- en volledigheid van de dPi en dVi. 

• Genereert onder meer analyses voor relevante strategievorming, managementrapportage en 
jaarverslag. 

• Voert verschillende analyses uit op portefeuilleniveau. Onder andere: scenarioanalyse, 
gevoeligheidsanalyse, risicoanalyse en hold-sell analyses. 

• Beoordeelt investeringsvoorstellen nieuwbouw en grootonderhoud/renovatie. 
 
Digitale informatievoorziening 

• Draagt zorg voor het juist en tijdig verwerken van informatie in digitale systemen (waaronder 
website, intranet en (bedrijfs-)software), voor de onderdelen en systemen binnen het eigen 
werkveld. 
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Contacten 

Intern 
De functionaris onderhoudt contacten met alle collega’s van de eigen afdeling en collega’s van 
andere afdelingen gericht op strategievorming en -evaluatie, beleidsvorming en -evaluatie (o.a 
huurbeleid), informatie-uitwisseling en voortgang van de werkzaamheden.  
 
Extern 
De functionaris onderhoudt contacten met derden (zoals taxateurs, huurdersvereniging, huurders, 
Aedes, gemeenten, accountant en netwerken (van o.a. corporaties). Deze contacten zijn gericht 
op strategie- en beleidsvorming, kennisdeling/verrijking, informatie-uitwisseling en organiseren 
van diverse zaken. 
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Functie-eisen 

Kennis 

• WO werk- en denkniveau. 

• Kennis van, of bereid om kennis te vergaren van, strategievorming rondom relevante 
vastgoedaspecten.  

• Ervaring met data-analyse en vastgoedrekenen. 

• Kennis van begroting- en budgetteringssystemen op het gebied van vastgoed en van 
woningcorporaties. 

• Ruime kennis van het Officepakket/Excel en het NCCW systeem. 

• Kennis van processen binnen de organisatie. 

• Kennis van en ervaring in de volkshuisvesting. 

• Kennis van administratieve en financiële processen.  

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
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Competentieprofiel 

Schriftelijk 
communiceren en  
mondeling 
communicatief 

Definitie 
Schrijft begrijpelijk en correct Nederlands; stemt schrijfstijl af op 
beoogde doel of doelgroep. Drukt zich zodanig uit dat de essentie 
van de boodschap bij de ontvanger overkomt en de relatie goed 
blijft. Brengt ideeën en meningen duidelijk over, zowel verbaal als 
non-verbaal. Neemt belangrijke informatie op in gesprekken, gaat 
in op wat wordt gezegd, vraagt door en vat samen. Reageert op 
non-verbaal gedrag. 
Gedrag   

• Schrijft helder en begrijpelijk Nederlands.   

• Hanteert een duidelijke structuur in geschreven teksten.   

• Past in notities en stukken de formulering aan bij de doelgroep.   

• Schrijft beknopt en to the point.   

• Is goed te verstaan en te volgen door anderen.   

• Beantwoordt inhoudelijke vragen afdoende.   

• Maakt complexe inhoudelijke boodschappen begrijpelijk door 
een heldere uitleg.  

• Spreekt to the point, wijdt niet onnodig uit en past terminologie 
aan op het niveau van de ander. 

• Geeft regelmatig samenvattingen en toetst of de 
gesprekspartner het heeft begrepen. 

Resultaatgericht Definitie 
Gericht op effectief handelen en het op tijd leveren van 
afgesproken werk. Is veerkrachtig en volhoudend in het bereiken 
van doelen. 
Gedrag  

• Levert resultaten binnen de afgesproken tijd. Werkt doelgericht, 
efficiënt en binnen budget. Laat zich niet afleiden.  

• Ziet hoe deze resultaten samenhangen met 
organisatieresultaat en overziet de gevolgen van eigen 
handelen.  

• Maakt taken waaraan hij begint ook af. Maakt dit inzichtelijk 
voor collega’s.  

• Houdt zich aan afspraken.   

Samenwerken Definitie 
Werkt samen om doelen van de organisatie (afdeling, team, 
werkgroep, eigen functie etc.) te realiseren, ook wanneer het een 
onderwerp betreft dat niet direct betrekking heeft op het eigen 
werk. Levert een zichtbare bijdrage aan de groepsprestatie en het 
groepsverband, zodanig dat men van elkaar leert. 
Gedrag  

• Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet 
van direct persoonlijk belang is. Stelt gezamenlijk belang boven 
eigen belang. 

• Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. Maakt 
optimaal gebruik van kennis en expertise van anderen.   

• Speelt informatie die voor anderen van belang kan zijn tijdig 
door.   

• Neemt initiatief tot samenwerking, stuurt op 
gemeenschappelijke belangen – heeft oog voor en levert 
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actieve bijdrage aan het proces en geeft opbouwende kritiek. 

• Overziet het proces, houdt rekening met kwaliteiten van 
anderen bij de inzet en betrokkenheid van de ander. 

Nauwkeurig  Definitie 
Kan geconcentreerd en zonder fouten werken met details. 
Controleert de kwaliteit van het werk secuur. 
Gedrag 

• Werkt kwaliteitsgericht volgens geldende procedures en regels. 
Controleert en verbetert de juistheid van eigen werk. 

• Werkt zorgvuldig en gestructureerd en blijft ook onder tijdsdruk 
oog hebben voor details. 

• Stelt zich consciëntieus, georganiseerd en secuur op onder 
druk van meerdere belangen, tijd of impact van meerdere 
fouten. 

Plannen en organiseren Definitie 
Bepaalt prioriteiten, geeft de benodigde acties aan, organiseert tijd 
en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zet 
zaken conform planning in beweging.  
Gedrag   

• Stelt prioriteiten en acties voor zichzelf en anderen.   

• Geeft aan in welk tijdsbestek en met welke mensen en 
middelen doelstellingen moeten worden gerealiseerd.   

• Zet plannen en projecten in beweging door zaken concreet te 
regelen.   

• Creëert de randvoorwaarden die nodig zijn om doelstellingen 
realiseren.   

 

Speciale eisen 

Discretie is vereist bij het omgaan met privacygevoelige gegevens van zowel huurders, eigenaren 
als collega's binnen de organisatie. Geheimhouding is vereist bij bedrijfsinformatie, 
personeelsgegevens en beleidsvoornemens. 
De medewerker moet weerstand kunnen bieden tegen eventuele gunstigstemmende gestes van 
buitenaf. 
Het verstrekken van privacy- en bedrijfsgevoelige informatie aan derden is niet toegestaan. 
 


