
 

 

  

 

 

ZK/Functiebeschrijving technisch planner/september 2018 

Bedrijf :   Zonnige Kempen C.V. 
 
Afdeling :    Patrimonium  
 
Functie :   Coördinator onderhoud en herstellingen 
 
Datum :   september 2018 
 
Plaats in organogram:  Rapporteert aan afdelingshoofd patrimonium. 

 

Algemeen doel van de functie: 

• Draagt verantwoordelijkheid over een kwaliteitsvolle werking van het klusteam. 

• Planning, coördinatie en opvolging onderhoud- en herstellingswerken. 

• Kwaliteitsbewaking en opvolgen doorlooptijd onderhoud- en herstellingswerken. 

• Uitvoering geven aan de onderhoudsplanning. 

• Up to date houden onderhoudsplanning. 

• Up to date houden technische data patrimonium. 

• Beheer en opvolging raamcontracten, onderhoudscontracten. 

• Klantencontacten met betrekking tot het verantwoordelijkheidsveld. 

• Administratief beheer van bijhorende verantwoordelijkheden. 

• Coaching medewerkers on the job. 

• Opvolgen wettelijke keuringen. 

 

Verantwoordelijkheden en taken: 

• Onderhoud – en herstellingswerken: interne uitvoerder 

o Plaatsbezoek wanneer nodig om herstelling in te schatten. 

o Opmaak en opvolging planning intern uitgevoerde werken.  

o Verantwoordelijk voor bijhorende administratieve processen. 

o Kwaliteitscontrole intern uitgevoerde werken. 

o Bewaken doorlooptijd intern uitgevoerde werken. 

o Externe communicatie naar bewoners of andere actoren. 

• Onderhoud – en herstellingswerken: externe uitvoerder 

o Plaatsbezoek wanneer nodig om herstelling in te schatten. 

o Bestellen externe opdracht (binnen intern afsprakenkader). 

o Opvolging en kwaliteitsbewaking extern uitgevoerde werken.  

o Bewaken doorlooptijd extern uitgevoerde werken. 

• Onderhoudsplanning 

o Preventieve onderhoudsplanning inplannen voor uitvoering intern/extern. 

o Opvolgen uitvoering preventieve onderhoudsplanning. 

o Gegevens onderhoudsplanning continu aanvullen en aanpassen.  

• Technische data patrimonium 

o Up to date houden technische data bestaand patrimonium. 

• Beheer en opvolging raamcontracten, onderhoudscontracten 

o 0pmaak- en prijsvraag raamcontracten en onderhoudscontracten conform wetgeving 

overheidsopdrachten.  

o Beheer contracten. Bestelling plaatsen, opvolging en controle uitvoering.  

• Klantencontacten  

o Is verantwoordelijk voor correcte en klantgerichte communicatie naar klanten en 

actoren (bv opvolgen behandelingstermijn aanvragen, terugbelsjablonen, opvolging 

poststukken,…) 

o Wanneer een melding telefonisch niet duidelijk is, wordt ter plaatse gegaan om het 

probleem technisch juist in te schatten en een oplossing voor te stellen. 



 

 

  

 

 

ZK/Functiebeschrijving technisch planner/september 2018 

o Neemt gepaste actie bij klachten in verband met onderhoud & herstellingen. 

• Administratief beheer 

o Vertaalt werkbonnen naar een werkbare, efficiënte planning. 

o Houdt een overzicht bij van de stand van zaken van de raamcontracten en 

onderhoudscontracten. 

o Houdt een overzicht op de beschikbare budgetten voor onderhoud & herstellingen. 

o Levert input voor rapporteringen. 

o Verantwoordelijk voor het opvolgen van interne werkafspraken  

• Coaching medewerkers O&H “on the job” 

o Volgt afspraken die binnen het team gemaakt worden op, geeft sturing en 

ondersteuning / coaching aan de teamleden. 

o Geeft op regelmatige basis feedback (positief en aandachtspunten). 

o Verantwoordelijk voor het naleven van veiligheidsvoorschriften door medewerkers 

o Is het eerste aanspreekpunt voor teamleden bij operationele vragen die het 

verantwoordelijkheidsveld van de medewerkers overstijgen. 

▪ Adviseren van afdelingshoofd 

o Denkt constructief mee rond de optimalisering van de algemene werking van het 

team. 

o Rapporteert over de activiteiten. 

o Rapporteert over de voortgang van doelstellingen voor het team of de teamleden. 

o Adviseert en informeert de leidinggevende over het functioneren van de teamleden en 

signaleert mogelijke ontwikkelingstrajecten of leertrajecten. Bespreekt met de 

leidinggevende de evolutie in het functioneren van de teamleden op een open en 

respectvolle manier. 

• Onthaal klanten (back-up / afwisselende rol) 

o Is samen met de teamleden verantwoordelijk voor het ontvangen en informeren van 

klanten, dit op een klantgerichte en toegankelijke manier. 

o Verantwoordelijk voor het opnemen van back-up rollen binnen het team om 

afwezigheden op te vangen en permanenties te garanderen. 

• Beheer projecten 

o Verantwoordelijk voor het actief werken aan verbetertrajecten zoals bijvoorbeeld 

opmaak rapportering documenten, verbeteren procesverloop, opmaak service level,…  

o Is verantwoordelijk voor wederkerende projecten binnen het team zoals infodoorgave 

naar overkoepelende organisatie zoals vmsw, het informeren van collega’s ivm 

onderhoud en herstellingen, het aanleveren van input voor het jaarverslag, 

huurderskrant en andere publicaties. 
De functiebeschrijving is niet beperkend.  De medewerker kan steeds bepaalde taken worden toegewezen 

die passen in het doel van de organisatie. 

 

Plaats in het organigram: 

• Rapporteert aan afdelingshoofd patrimonium.  

 

Gewenst profiel: 

• Bachelor, met minstens 3 jaar werkervaring waarvan minimaal 1 jaar in een leiding 

gevende rol (klein team). 

• Ervaring in de bouwsector / facility is een meerwaarde 

• Basis kennis overheidsopdrachten 

• Sterk in planning, opvolging en coaching van mensen  

• Oplossingsgericht 

• Communicatief 

• Kan een klein team motiveren en coachen 

• Bereid tot avondwerk en voortdurende bijscholing  


