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FUNCTIEBESCHRIJVING 

MANAGER GEBOUWENWERKING  
 
 

MANAGER (N-1) 
 
 
MANAGER 
 
 
U stippelt het beleid uit voor de gebouwenwerking als essentieel onderdeel van een 
vijfjarig beleidsplan dat goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur van 
WoninGent. U doet dit door het uittekenen van de strategie, richtlijnen en 
procedures. 
U bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en beheren van het 
vastgoedpatrimonium van WoninGent. U geeft richting aan het verwervingsbeleid 
(onroerende goederen) door middel van prospectie en advies bij het verwerven van 
gronden, gebouwen en/of projectontwikkeling. U ondersteunt en bewaakt de 
economische exploitatie van de gebouwen van WoninGent door introductie van een 
total life cycle management. 
U neemt, binnen de goedgekeurde krijtlijnen, de financiële verantwoordelijkheid op 
van de gebouwenwerking binnen WoninGent en zorgt voor een optimaal evenwicht 
tussen kwaliteit, risico’s en kosten door middel van een goede balans tussen 
ontwerp, onderhoud, beheer en investeringen. 
U zorgt voor een positieve interne en externe uitstraling van de gebouwenwerking 
en van de totale organisatie. 
Als manager gebouwenwerking behoort u tot het leidinggevend personeel van 
WoninGent en maakt u deel uit van het managementteam (MAT). In dit overleg- en 
beslissingsorgaan rapporteert u over de gebouwenwerking in al haar aspecten en 
neemt u, samen met de andere leden, de nodige managementbeslissingen. 
 
 
U rapporteert aan de algemeen directeur. 
 
 
U bent back up voor de algemeen directeur  
 
 
Opleiding: Universitaire opleiding (burgerlijk of industrieel ingenieur optie bouw, 
vastgoedkunde, architect- ingenieur) of evenwaardig door relevante ervaring. 
Ervaring: Ruime ervaring in een leidinggevende functie met brede kennis van en 
ervaring met people management en beleidsmatige zaken. Ervaring in de 
bouwsector, samenwerken met ontwerpteams, aannemers, promotoren en met 
openbare overheden en vastgoedbeheerders.  
U bent in staat uw academisch denkvermogen concreet toe te passen en te enten op 
een gepaste interactie met de doelgroep van de sociale huisvestingssector.  U bent 
sterk vertrouwd met het opstellen van relevante KPI en sturing op basis van 
kerncijfers. U bent vertrouwd met veranderingsmanagement en heeft 
praktijkervaring met complexe veranderingstrajecten. 

Graad 

Functietitel 

Verantwoordelijk-
heden v/d functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten & 
weddeschaal 
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Ervaring met total lifecycle management van gebouwen en/of ervaring als leidend 
ambtenaar op het gebied van bouwkundige projectontwikkeling of vastgoedbeheer 
is een vereiste. 

 
Aanwervingsbarema: A211-A212 
Barema verloop: A 211 – A213 
 
 
Kernopdrachten : 
 
Beleidsvoering   
U tekent een complete visie en strategie uit voor de gebouwenwerking binnen 
WoninGent, zodat de verantwoordelijken deze kunnen vertalen in operationele 
doelstellingen voor hun teams. 
U coördineert, op basis van beleidsinformatie uit de organisatie, het opstellen van 
uw financieel en operationeel meerjarenplan en de bijhorende jaaractieplannen. 
U bent verantwoordelijk voor het financieel management van de gebouwenwerking.  
Hiertoe dient er een investeringsbeleid met budgettaire voorstellen (prioriteiten, 
middelen en timing) te worden uitgewerkt ter voorbereiding van beleidsbeslissingen 
door de raad van bestuur.  Nadat deze zijn goedgekeurd, dient u deze te monitoren 
en op te volgen. 
U analyseert snel en volledig en formuleert verbeteracties op basis van uw inzichten. 
U ziet erop toe dat de medewerkers en leveranciers de vooropgestelde 
uitvoeringswijze volgen, bewaakt het budget en zorgt voor het respecteren van de 
scope, planning, de veiligheid en de kwaliteit. 
U zorgt voor een adequate periodieke rapportering binnen het managementteam 
(MAT) en aan het bestuur. 
 
Total Lifecycle Management 

Gebouwen en installaties worden complexer.  Het is uw taak om erop toe te zien dat 
er op een efficiënte en effectieve manier een compleet utilitair gebouw wordt 
ontworpen en gerealiseerd, waarna u zorgt voor een kwaliteitsvol beheer, het 
adequaat onderhoud en de economische exploitatie.  Dit houdt onder meer in: 

1. Inventariseren en instandhouding van het gebouwpatrimonium (gebouwen, 
terreinen en gronden) met inbegrip van de technische installaties en de 
daarbij horende onderhoud- en interventiecontracten. 

2. Uitvoering en rationeel beheer van nieuwbouw- en renovatieprojecten 

3. Rationeel energiebeheer van gebouwen rekening houdend met de noden 
van de gebruiker 

4. Coördinatie van de technische en administratieve opvolging van 
bouwprojecten 

5. Beheer van de vastgoedportefeuille 

6. Begeleiding van externe studiediensten 

7. Kostenbeheer 

8. Adviesverstrekking inzake investeringssubsidies 

 
 
 
 
Functie-inhoud 
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Aansturen Interne werking  
U stuurt en houdt toezicht op de gebouwenwerking. U stuurt de werking van de 
grond- of gebouwenverwerving, het renovatie- en vervangingsbeleid, de nieuwbouw, 
het onderhoud, de herstellingen en het afstoten van patrimonium en geeft 
daaromtrent de nodige richtlijnen. 
U doet dit, vanuit de basiswaarden van WoninGent, binnen de principes van 
participatief en transparant leiderschap. 

U denkt conceptueel, bepaalt, realiseert en coördineert uw beleid.  
U voert op regelmatige basis functionerings- en evaluatiegesprekken. 
U coördineert, stuurt bij waar nodig en stemt af met de verantwoordelijken voor de 
interne taakverdelingen. 
U zorgt ervoor dat de processen binnen de eigen werking en deze die gelinkt zijn met 
de bewonerswerking en / of ondersteunende diensten optimaal zijn uitgewerkt en 
afgestemd in samenspraak met de betrokken verantwoordelijken.   
U neemt kennis van, en treedt met een positieve daadkracht bemiddelend op bij het 
managen van de samenwerking binnen uw teams en van uw teams binnen de 
organisatie.  U bewaakt een goede werksfeer waarbinnen efficiënt kan gewerkt 
worden. 
U draagt hierbij de missie en de waarden uit van de organisatie. 
 
 
Verwervingsbeleid  
U staat in voor het wervingsbeleid van onroerende goederen voor de maatschappij 
door prospectie en advies over bepaalde gronden, bouwprojecten en/of 
woongelegenheden die in aanmerking zouden kunnen komen voor sociale huur- 
en/of woongelegenheid.   
U coördineert en houdt toezicht op de werkuitvoering door de betrokken 
medewerkers met betrekking tot: 

- De werkwijze waarop het voorkooprecht wordt uitgeoefend 
- Het opmaken van een lange termijn projectplanning 
- De budgettering en opvolging van het verwervingsbeleid 
- Het prioriteren van verwerving en/of projectontwikkeling 
- Het tussenkomen bij lobbywerk en adviesaanvraag 
- Het op de hoogte blijven van relevante (nieuwe) wetgeving  

 
Ontwerpen 
 
U zorgt, bij het opstellen van bouwprogramma’s, voor integratie van de noden van 
de doelgroepen met betrekking tot de typologie (in relatie tot de wachtlijsten) en 
specifieke doelgroepen (i.c. assistentiewoningen en aangepast wonen).  U werkt 
hiervoor samen met sociale partners zoals Focus, OCMW. 
 
U houdt, binnen de opgestelde financieringsplafonds, rekening met principes als 
aanpasbaar of levenslang wonen en aanvullende functies voor 
gemeenschapsvoorzieningen (i.c. kinderdagverblijven, wijkgezondheidscentra, centra 
voor dienstverleningen) 
 
Aankoop- en aanbestedingsbeleid technische dienst 
U bepaalt de krijtlijnen voor het aankoop- en aanbestedingsbeleid binnen het 
departement en stemt dit af met de verantwoordelijken gebouwenwerking  en de 
aankoopspecialist.  
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Dit houdt onder meer in: 
- U geeft opdracht om de aankoopprocedure  te optimaliseren en u geeft 

instructies aan de verantwoordelijken voor het al dan niet inschakelen van 
externe aannemers voor werken in het kader van herstellingen, onderhoud 
en/of bouwprojecten 

- U geeft advies  en houdt toezicht  op de verantwoordelijken betreffende de 
opmaak en/of opvolging van de aanbestedingsprocedure en het afsluiten 
van raamcontracten 

- U houdt toezicht op de onderhandelingen van of u  onderhandelt zelf  
(belangrijke) raamcontracten met betrekking tot dossiers die de 
gebouwenwerking aanbelangen 

- U coördineert en stuurt bij samen met  de aankoopspecialist en de jurist 
waar nodig voor wat betreft het uitwerken van regels en procedures die 
intern gevolgd dienen te worden in het kader van een 
aanbestedingsprocedure, inclusief de op te volgen administratieve 
formaliteiten 

- U geeft advies aan de aankoopspecialist en/of de verantwoordelijken met 
betrekking tot de keuze van leveranciers en/of aannemers en u houdt 
toezicht op het voeren van correcte processen met betrekking tot die keuze. 

 
Werkprocessen, -planning en -procedures 
U heeft de eindcontrole op werkprocessen, planning en –procedures m.b.t. :  

− Het afstemmen met de verantwoordelijken voor het optimaliseren of 
vastleggen van de specifieke processen, regels en procedures voor alle 
teams  

− Het toezicht houden op de synergie en samenwerking tussen de 
verschillende (interne) teams in verband met het doorstromen van 
informatie, het verwerken van administratie en afstemmen, waar nodig, 
met de bevoegde verantwoordelijken 

− De integratie van de informaticasystemen en automatisering in 
samenwerking met de cel ICT 

− Het opzetten van een monitoring 
− Het gebruik van KPI’S en actieplannen voor het implementeren van continue 

verbetering van de operationele resultaten 
− Het afstemmen van de processen en de procedureregels  van de teams 

binnen de gebouwenwerking  
- Het bewaken van de uitwerking van noodzakelijke procedures en instructies 

binnen alle aspecten de gebouwenwerking 
 

 
Kwaliteitscontrole en veiligheidsbeleid 
U coördineert en houdt toezicht op het actieve veiligheids- en preventiebeleid dat 
van toepassing is voor de gebouwenwerking en dat verder kan worden verfijnd en/of 
uitgewerkt door de leidinggevenden, elk voor hun eigen team.  
U houdt toezicht op een plan voor kwaliteitscontrole op het werk.  
 
Klachten en conflictbemiddeling 
U stuurt de aanpak inzake binnengekomen klachten m.b.t. tot de gebouwenwerking 
(komende van huurders, aannemers, bouwpromotoren, nutsmaatschappijen, 
overheden …).  
U geeft ondersteuning aan de verantwoordelijken bij het zoeken naar een oplossing 
en/of het bemiddelen tussen verschillende partijen indien nodig. 
U stemt waar nodig af met de jurist of er al dan niet verdere juridische stappen 
dienen ondernomen te worden. 
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Intern overleg  
U organiseert op geregelde tijdstippen overleg met de verantwoordelijken bij de 
gebouwenwerking in het kader van participatief management. 
U legt contacten binnen de organisatie en bouwt goede relaties uit over de grenzen 
van de gebouwenwerking heen. 
U werkt in dat opzicht nauw samen met de andere manager(s), zodat er een 
optimale interne samenwerking is en duidelijke afspraken zijn voor wat betreft het 
aflijnen van de verscheidene taken, verantwoordelijkheden en processen met 
betrekking tot de verschillende teams. 
U coördineert statusbespreking met de verscheiden afdelingen, waaronder de 
opvolging, rapportering, meldingen en/of klachten omtrent de werkuitvoering, 
interne organisatie, processen en procedures en meldingen van hinder, schade en/of 
klachten.  
U geeft richtlijnen, advies en ondersteuning aan de verantwoordelijken met 
betrekking tot de uitoefening van hun taken en neemt zelf initiatief en actie waar 
nodig. 
 
Extern overleg en lobbywerk 
In overleg met de algemeen directeur neemt u een representatieve rol waar, waarbij 
u WoninGent vertegenwoordigt naar de diverse stakeholders toe. U zorgt voor een 
goede samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen. 
U legt contacten binnen en buiten de organisatie en bouwt goede relaties uit over de 
grenzen van de gebouwenwerking heen.  U werkt in dit opzicht nauw samen met alle 
betrokken stakeholders. U zorgt ervoor dat er voldoende intern en extern overleg is 
zodat er een optimale interne afstemming en externe samenwerking is binnen de 
verschillende projecten en initiatieven. U creëert een netwerk en bouwt een goede 
verstandhouding op met externe contactpersonen die een impact kunnen hebben op 
de werking van WoninGent in het algemeen en/of een rol kunnen spelen bij (het 
optimaliseren van) de werkuitvoering door de medewerkers van de 
gebouwenwerking. 
U doet lobbywerk voor projectrealisaties, het bekomen van vergunningen en werkt 
samen met betrokken externe dienstverleners (zoals architecten, studiebureaus, 
veiligheidscoördinatoren, EPB-verslaggevers, aannemers en andere specialisten en 
gerelateerde diensten).  
 
Coachen en begeleiden van medewerkers  
Als “People Manager” coacht u en stuurt u de verantwoordelijken binnen 
gebouwenwerking aan en motiveert hen. U bepaalt de krijtlijnen voor de 
operationele doelstellingen van de gebouwenwerking zodat deze verder kunnen 
worden verfijnd en uitgewerkt door de respectievelijke verantwoordelijken.  
U stemt op regelmatige basis af met de verantwoordelijken gebouwenwerking en 
organiseert systematisch controles en evaluaties, zodat de medewerkers nauwgezet 
worden opgevolgd. 
U garandeert een positieve sfeer binnen de gebouwenwerking die een efficiënte 
werking stimuleert. U zorgt voor voldoende verantwoordelijkheidszin bij uw 
medewerkers en zet in op resultaatgericht management 
 
Functionele aansturing van de preventieadviseur  
In opdracht van de algemeen directeur zorgt u voor de functionele aansturing en de 
monitoring van de taken van de preventieadviseur op gebied van : 

- Veiligheids- en preventiebeleid: 
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U kijkt erop toe dat de preventieadviseur een proactief beleid uitbouwt 
rond het verhogen van de veiligheid en de uitbouw van 
preventiemaatregelen 

- Risicoanalyse: 
U zorgt ervoor dat de preventieadviseur onderzoek verricht naar de 
veiligheid van de werkplekken  

- Verbetervoorstellen met betrekking tot activiteiten: 
U zorgt ervoor dat de preventieadviseur de activiteiten van de maatschappij 
controleert en bekijkt of ze voldoen aan de wettelijke voorschriften 

- Preventie bij aankoop van machines en materiaal: 
U zorgt ervoor dat de preventieadviseur voor alle aangekochte materialen 
de nodige veiligheidsvoorschriften naleeft  

- Preventieadvies: 
U kijkt erop toe dat de preventieadviseur de nodige adviezen verleent 

- Rapportering: 
U zorgt ervoor dat de preventieadviseur op een correcte manier 
rapporteert. 
 

 
Plaatsvervangend algemeen directeur  
Op verzoek van de algemeen directeur of de voorzitter, en bekrachtigd door het 
dagelijks bestuur, neemt u de taken en verantwoordelijkheden van de algemeen 
directeur waar bij zijn/haar langdurige afwezigheid, zodat de continuïteit van 
WoninGent verzekerd is.   
In die periode rapporteert u rechtstreeks aan de voorzitter van het dagelijks bestuur. 
De plaatsvervangend directeur rapporteert de stand van zaken bij terugkomst aan de 
algemeen directeur. 
 
 
Gegevensbeheer 
U heeft de eindverantwoordelijkheid opdat er een  optimale en transparante 
informatiedoorstroming van gegevens en informatie tussen de gebouwenwerking en 
de rest van de organisatie gebeurt. 
 
 
Belangrijkste interne interacties:  
Algemeen directeur, stafmedewerkers, manager bewonerswerking, 
verantwoordelijken teams gebouwenwerking, medewerker personeel en organisatie, 
preventieadviseur, aankoopspecialist, jurist, team ICT  

 
Belangrijkste externe interacties: 
Overheidsdiensten stad Gent en provincie Oost-Vlaanderen, VMSW, architecten, 
studiebureaus, aannemers en promotoren, nutsmaatschappijen 
 
 

 
 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 

Contacten 

Waarden 
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Organisatiecompetenties                     niveau 
 
Efficiënt werken 3 
Klantgerichtheid  3 
Samenwerken 3 

 

 
 
Functie specifieke competenties          
 

Analyseren 3 
Coachen 3 
Organiseren 3 
Beslissen  3 
Motiveren 3 
Conceptualiseren 3 
Delegeren 3 
Organisatiebetrokkenheid tonen 3 
Rapporteren 3 
Team leiden 3 
Wetgeving kennen 3 
Zich oordeel vormen 3 
Overtuigen 3 
Initiatief 3 
Netwerken 3 
Mondeling communiceren 3 
Schriftelijk communiceren  3 

 

 

Attitude   
Zich flexibel opstellen  3 
Zich stressbestendig opstellen  3 

 

 

  
 

Competentie-
profiel 
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