
 

WoninGent cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nummer 4150 – BTW BE 0400.032.156 – RPR 
Gent       
Maatschappelijke zetel: Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent  – Tel 09 235 99 00  – info@woningent.be – 
www.woningent.be  
Gebouwenwerking: Brusselsesteenweg 479 – 9050 Gent  / Kaleweg 3 – 9030 Gent 
Bewonerswerking: Kikvorsstraat 113-115 – 9000 Gent     

 
FUNCTIEBESCHRIJVING 

werkcoördinator herverhuring 
 
 
 
Coördinator (m/v) 
 

 
werkcoördinator  herverhuring 

 
Je bent, samen met je collega-coördinatoren, de draaischijf van het gebouwenbeheer van 
WoninGent voor het opnieuw verhuur klaar maken van woningen met externe 
aannemers. Na uitgaande plaatsbeschrijving, waarbij de eerste indicatie wordt gemaakt, 
bepaal je samen welke woningen intern of extern zullen worden aangepakt. Je dagelijkse 
werk houdt in het opstellen en / of controleren van meetstaten en de opvolging van de 
externe aannemers. Bij einde der werken zorg je voor de opmaak en administratieve 
afhandeling van de opleveringsdocumenten. Je werkt nauw samen met je directe collega 
werkcoördinator herverhuring en administratief medewerker herverhuring. 

Je stemt af met je collega werkcoördinator herverhuring, de verhuurdienst, de 
plaatsbeschrijvers en ploegbazen over de aanpak van de leeggekomen appartementen of 
woningen en je bent verantwoordelijk voor de opmaak van een plan van aanpak voor de 
renovatie ervan. Daarbij moeten de leeggekomen appartementen of woningen binnen de 
twee maanden opnieuw bewoonbaar worden gemaakt. Je zorgt voor een standaard 
aanpak of naar de norm zetten van de appartementen en woningen. 

 
Je behoort tot de afdeling  gebouwenbeheer. 

Je rapporteert aan het afdelingshoofd gebouwenbeheer. 

 

 
Je bent back up voor “collega werkcoördinator herverhuring” en andere collega’s 
coördinatoren binnen de afdeling gebouwenbeheer  
 

 
Opleiding: minimaal professioneel bachelor of gelijkwaardig door relevante ervaring. 

Ervaring: bij voorkeur ervaring met het opstellen van planningen binnen een technische 
omgeving. Werkervaring in één van de vakgebieden waarvoor je planningen zal opstellen 
is een voordeel : afwerking bouw, schrijnwerk, schilderwerken en vloerbekleding of 
technieken binnen de bouw.  

Graad 

Functietitel 

Doelstelling van 
de functie  

Plaats in het 
organigram 

Back up 

Functievereisten 
& weddeschaal 
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Kernopdrachten:  
 
Leegstand 

Je dagelijkse werk houdt in het opstellen en / of controleren van meetstaten en de 
opvolging van de externe aannemers. Bij einde der werken zorg je voor de opmaak en 
administratieve afhandeling van de opleveringsdocumenten. Je werkt nauw samen met je 
directe collega werkcoördinator herverhuring en administratief medewerker 
herverhuring. 

Je stemt af met je collega werkcoördinator herverhuring, de verhuurdienst, de 
plaatsbeschrijvers en ploegbazen over de aanpak de leeggekomen appartementen of 
woningen en je bent verantwoordelijk voor de opmaak van een plan van aanpak voor de 
renovatie ervan. 

Daarbij stel je voorop dat de leeggekomen appartementen of woningen binnen de twee 
maanden opnieuw bewoonbaar worden gemaakt. Je zorgt voor een standaard aanpak of 
naar de norm zetten van de appartementen en woningen. 

Hiervoor maak je gedetailleerde opmetingen op om zo tot perfecte meetstaten te komen. 
Je verliest hierbij de budgettering niet uit het oog zodat de kost in verhouding is met de 
huuropbrengsten. 

Toewijzen werkopdrachten 

Je maakt werkopdrachten aan en wijst de werkopdrachten toe aan externe aannemers. Je 
werkt zoveel mogelijk in consensus met het afdelingshoofd.  

 
Inplannen van werkopdrachten 

Je plant de toegewezen werkopdrachten in. Je zorgt er hierbij zo veel mogelijk voor dat de 
uit te voeren werken geografisch dicht bij elkaar liggen en maakt desnoods nieuwe 
afspraken met aannemers om dit te bereiken. 

 
Coördinatie van werken die door verschillende teams uitgevoerd worden 

Je zorgt ervoor dat werken elkaar vlot opvolgen. Je volgt de externe aannemers op tijdens 
de uitvoering van de werken en staat in voor een correcte oplevering. Daarbij hou je 
scherp de timing in het oog. 

Je werkt samen met de administratief medewerker herverhuring bij het voorbereiden van 
de externe opdrachten en behoudt overzicht van de verschillende fases waarin een 
project zich bevindt.  

 
Opvolging van de planning 

Je rapporteert het behalen van de doelstellingen inzake termijnen van uitvoering op 
regelmatige basis aan het afdelingshoofd. Je signaleert ernstige problemen direct aan de 
manager gebouwenwerking en  je afdelingshoofd.   

Je controleert de werkopdrachten, controleert de facturen en ingave gegevens in software 
pakket . 

 

 
 

Functie-inhoud 
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Belangrijkste interne interacties:  
(adjunct-)afdelingshoofd gebouwenbeheer, coördinatoren, ploegbazen 
gebouwenwerking, arbeiders gebouwenwerking, medewerkers gebouwenwerking. 

Belangrijkste externe interacties:  
Huurders, onderhoudsfirma’s, … 

 

 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 

 

Inhoud 
Efficiënt werken 2 
Klantgerichtheid  2 
Samenwerken 3 
 

Communicatie mondeling 2 
Communicatie schriftelijk 2 
Initiatief 2 
Nauwkeurig werken 1 
Organiseren 2 
Probleemoplossend werken 2 
Rapporteren 1 
Resultaatgericht werken 2 
 

Zich flexibel opstellen 2 
Zich stressbestendig opstellen 2 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 

mailto:info@woningent.be
http://www.woningent.be/


 

WoninGent cvba-so 
Sociale huisvestingsmaatschappij door de VMSW erkend onder nummer 4150 – BTW BE 0400.032.156 – RPR 
Gent       
Maatschappelijke zetel: Lange Steenstraat 54 – 9000 Gent  – Tel 09 235 99 00  – info@woningent.be – 
www.woningent.be  
Gebouwenwerking: Brusselsesteenweg 479 – 9050 Gent  / Kaleweg 3 – 9030 Gent 
Bewonerswerking: Kikvorsstraat 113-115 – 9000 Gent     

Competenties WoninGent 
 
 
Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te voeren. 
De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste niveau, niveau 3 
het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau dat van toepassing  is op 
uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger niveau wordt aangeduid, u ook 
de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij de 
competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden coachen en 
begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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