
 

Paraaf werkgever:  Paraaf werknemer: 

FUNCTIEPROFIEL  

Functie : Opzichter Dagelijks Onderhoud 

Afdeling : Wonen 

KERN VAN DE FUNCTIE 

Is verantwoordelijk voor de realisatie van het technische deel van het mutatieproces, 

mutatieonderhoud en reparatieverzoeken.  

RESULTAATVERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Mutaties: Voert de gesprekken met huurders en de inspecties uit bij woningmutatie, 

realiseert de opdrachtverstrekking voor mutatieonderhoud en is verantwoordelijk voor het 

toezicht op de voortgang, kwaliteit en tijdigheid van de uitvoering en de administratieve 

afhandeling. 

 Reparatie en onderhoud: Voert inspecties en analyses uit bij de onduidelijke of complexer 

reparatieverzoeken, realiseert de opdrachtverstrekking en is verantwoordelijk voor de 

kwaliteitscontrole, de voortgang en tijdigheid van de uitvoering. Zorgt door kennisoverdracht 

dat collega’s de eerstelijns vragen kunnen beantwoorden. 

 Projectmatig dynamisch onderhoud: Is er voor verantwoordelijk dat PODI-onderhoud 

wordt vastgesteld, stelt de planvorming op en verstrekt opdracht, houdt toezicht op 

realisatie, budget en kwaliteit. 

 Woningverbetering: Verantwoordelijk voor de beoordeling en afhandeling van aanvragen 

ZAV-, WMO- en geriefverbetering en het inspecteren en handhaven hiervan. 

 Woningwaarderingssysteem: Is verantwoordelijk voor het beheer en het actueel houden 

van het woningwaarderingssysteem en vastgoeddata bij mutaties.  

 Overig: Sleutelbeheer algemene ruimten, gebouwbeheer Viveste. 

 Facturen: Controleert en verifieert facturen met betrekking tot het eigen vakgebied. 

 Extern: bouwt en onderhoudt contacten en netwerken van voor de functie relevante 

personen en partijen waaronder ook bewoners en aannemers. 

 Intern: Werkt in teamverband samen met collega’s. 

BIJDRAGEN 

 Levert een bijdrage aan nieuw te ontwikkelen beleid, processen en procedures op het 

vakgebied, het beheer van het woningwaarderingssysteem en eenheidsprijzenboek, aan de 

begroting dagelijks onderhoud en het jaarplan van de afdeling. 

 Vertegenwoordigt desgewenst Viveste extern. 

 Biedt ondersteuning bij calamiteiten. 

 Neemt deel aan alle relevante interne en externe werkoverleggen. 

 Verricht de oplevering aan de huurder bij verhuur en nieuwbouw. 

 



 

Paraaf werkgever:  Paraaf werknemer: 

INNOVATIE EN ORGANISATIE 

Innovatie:  

 Onderzoekt actief de mogelijkheden van door anderen voorgestelde product- en 

procesinnovaties. 

Algemeen: 

●    Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen door vervanging 

en ondersteuning. Richt het werk zodanig in dat onderlinge uitwisselbaarheid mogelijk is.    

FUNCTIE EISEN  

Specifieke kennis en ervaring 

 Kennisniveau mbo+ werk en denkniveau. 

 Kennis van kantoorautomatisering. 

 Kennis van bouwkundige processen. 

 Enige kennis van regievoering en sturing van de uitvoeringsprocessen.  

 Bouwkundige achtergrond. 

 Kennis van de relevante wet- en regelgeving waaronder huurrecht en WMO - WVG en ZAV. 

 Kennis van en ervaring met: 

- Arbo 

- Asbest 

- Veiligheid op de bouw 

COMPETENTIES 

 Beinvloeden 

 Eigenaarschap 

 Kwaliteitscontrole 

 Probleemoplossend vermogen 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paraaf werkgever:  Paraaf werknemer: 

       INDELINGSBESLUIT    
 

                                               DATUM:  juli 2019   
 

 

Onderdeel  Wonen Functiebenaming Opzichter Dagelijks Onderhoud 

   

  Functiefamilies Technisch Toezicht 

Karakteristiek Besluit Opmerkingen 

 

 Typering 

 Heterogeniteit 

 Kennis 

G De functie bestaat uit ontvangst, registratie en bewaking 

van technische klachten, het inspecteren en oplossen van 

technische vraagstukken in het kader van mutatie en 

onderhoud. Gevarieerde taken met organisatorische, 

commerciële aspecten en het leveren van een bijdrage 

aan de begroting en de projectadministratie. Hiervoor is 

accuratesse vereist. De voor de functie vereiste kennis is 

ruim MBO. 

 Zelfstandigheid 

 Zelfstandigheid 

 Contacten intern 

 Leidinggeven 

G De functionaris is voor een groot deel gebonden aan het 

concrete werkaanbod, administratieve deadlines, 

richtlijnen en procedures. Deelt verder de eigen tijd in en 

stelt ook zelfstandig prioriteiten. Inzicht en initiatief zijn 

in de functie van belang. De te maken keuzen betreffen de 

voortgang en kwaliteit van het eigen werk. Interne 

contacten zijn gericht op gegevens-uitwisseling en het 

bieden van ondersteuning voor de voortgang van 

werkzaamheden en de voortgang en status van het werk. 

 
G 

Fouten of onzorgvuldigheden in het werk (bijvoorbeeld bij 

beoordelen, plannen) kunnen leiden tot vertraging, 

miscommunicatie en financiële schade bij zowel de klant 

als de eigen organisatie. Externe contacten zijn dagelijks 

met klanten en met andere relaties en gericht op het 

voeren van inspecties en de realisatie van bouwkundige 

werkzaamheden. 

 Fysieke aspecten G Niet onderscheidend in niveaubeschrijvingen 

 

 
G 

Functie is in evenwicht, er is een goede balans tussen de 

verschillende karakteristieken. De karakteristieken wijzen 

eenduidig naar niveau G. 

 


