
Wonen Zuid zoekt een

COÖRDINATOR
DUURZAAMHEID

36 uur HBO werk- en denkniveau Roermond en Heerlen

Wij zijn een sociale verhuurder met circa 14.000 woningen in
Midden-Limburg, Parkstad en Heuvelland. Onze droom is dat
iedereen prettig kan wonen. Onze medewerkers helpen mensen
daarbij. Goed wonen begint immers met een fijne, veilige en
duurzame woning, zonder mankementen. Zo werken wij samen
met onze partners iedere dag aan goed wonen.
Duurzaamheid is een van onze speerpunten. Ben jij de coördinator
die daar warm voor loopt?

Hoe draag jij bij aan duurzaam wonen?
Als coördinator onderhoud & renovatie met
het aandachtsgebied “duurzaamheid” zorg
jij dat wij meters kunnen maken met het
verduurzamen van ons woningbezit. Zodat
vóór eind 2028 alle EFG-labels weggewerkt
zijn en in 2030 al onze doelen op het
gebied van duurzaamheid zijn behaald.
Jij organiseert en coördineert de
processen en de capaciteit die daarvoor
nodig zijn, je stemt af met onze
ketenpartners en je zorgt voor draagvlak. 
Je houdt daarbij rekening met de impact
van de werkzaamheden op het woongenot
van onze huurders. Wanneer is welke
woning aan de beurt? Wat is mogelijk,
bijvoorbeeld in het kader van de Wet
Natuurbescherming? Wat vraagt dat van
onze ketenpartners? En hoe organiseren
we dat? Kortom: jij zorgt voor slagkracht!

Wat krijg je er voor
terug?        
 

36 uur per week (fulltime) 
Een jaarcontract met intentie van
een contract voor onbepaalde tijd
€ 4130 tot € 5903 bruto p.m.
(schaal K CAO Woondiensten
2023)
Een eindejaarsuitkering van 6%
van het bruto jaarloon
Een laptop, tablet en telefoon in
bruikleen
Volop mogelijkheden om jezelf te
blijven ontwikkelen

 



088 - 66 53 653
wonen-zuid.nl

Klantgericht OndernemendSamenwerken

Zo werken wij aan wonen:

Wat verwachten we van jou?

Je hebt minimaal een relevante
hbo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld op
het gebied van bouwkunde. Duurzaamheid
in de volkshuisvesting is jouw ding, maar
een team coachen past ook bij jou. Je hebt
ervaring in projectmanagement. 
Wij werken met Dynamics Empire als
primair systeem. Ervaring daarmee is
handig.   
Daarnaast vinden wij het volgende
belangrijk:

Je denkt analytisch en resultaatgericht
en overziet de voortgang van de
verduurzaming vanuit een
helicopterview.

Je hebt ervaring als projectleider en ziet
het samenbrengen van partijen als een
uitdaging. Je denkt in kansen en weet
collega’s en stakeholders daarin te
enthousiasmeren. Maar je zorgt ook
concreet voor een effectieve verdeling
van werkzaamheden en inzet. 
Je bent een expert in jouw vakgebied. Je
bent altijd goed geïnformeerd over
actuele ontwikkelingen die in jouw
vakgebied van belang zijn.
Wij hebben een kantoor in Roermond en
een in Heerlen. Je bent dus flexibel wat
je werkplek betreft.

Nog vragen over deze functie? Ben je enthousiast geworden?

Bekijk het functieprofiel op onze website.
Voor andere vragen over de functie kun je
terecht bij Ton Paffen  (manager
onderhoud & renovatie) via ons centrale
telefoonnummer 088 – 6 653 653 of via
t.paffen@wonen-zuid.nl.

Stuur dan je sollicitatie met een actueel CV
naar sollicitatie@wonen-zuid.nl .
Vermeld daarbij als onderwerp “Sollicitatie
coördinator duurzaamheid”.
Een assessment kan deel uitmaken van de
procedure.

Deze vacature is primair bedoeld voor sollicitanten. Verdere acquisitie
door partijen die hun werving-, selectie- of personeelsdiensten aan willen
bieden stellen wij niet op prijs. Delen van deze vacature via social media
mag natuurlijk altijd en overal
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FUNCTIEPROFIEL 
 

Wonen Zuid Datum: oktober 2022 

 
Context 
Onderhoud & Renovatie is verantwoordelijk voor het technisch beheer van het bestaand bezit. Daartoe wordt invulling gegeven aan het 
dagelijks technisch beheer (reparatieverzoeken, mutatieonderhoud, onderhoud op initiatief van huurder (WMO, ZAV, geriefsverbetering 
e.d.)), alsook planmatig, contract- en groot onderhoud (samenstelling van planmatige ingrepen), waarbij de verduurzaming invulling 
krijgt. Naast de inhoudelijke invulling en realisatie van onderhoud, vindt ook ondersteuning van het technisch beheer plaats, zoals het 
beheer van technische informatie en de financiële registratie en verantwoording van diverse vormen van onderhoud en projecten.  
De coördinatoren onderhoud & bedrijfsbureau sturen de medewerkers aan binnen de toegewezen processen (dagelijks onderhoud,  
planmatig onderhoud, bedrijfsbureau en duurzaamheid). Daarnaast zijn zij vooral ondersteunend aan de manager bij het uitwerken van 
de beleidskaders voor technische beheer, zoals het concretiseren van de basiskwaliteit technisch beheer, borgen van veiligheid in 
uitvoering van onderhoud op basis van risico-inventarisaties en wetgeving, etc. Tevens zijn zij gericht op het continu verbeteren van de 
bedrijfsvoering door het optimaliseren van processen, aanscherpen van de afspraken met externe dienstverleners, borgen van de 
beschikbaarheid van systemen, etc. De beleidskaders en uitvoering van processen in het kader van technisch beheer vragen continu in- 
en ook externe afstemming met stakeholders (externe uitvoerders, adviseurs, maar ook bewoners(vertegenwoordigers), inspecties en 
overige instanties).  
De coördinator onderhoud & bedrijfsbureau is lid van het interventieteam met als doel handelend op te treden bij incidenten. 
 
De kernwaarden van Wonen Zuid zijn: klantgerichtheid, ondernemen en samenwerken. Voor het ontwikkelen en het vernieuwen 
van diensten en/of producten en processen, wordt er binnen Wonen Zuid gewerkt volgens de principes van projectmatig 
werken, waarbij medewerkers vanuit hun rol, kennis en kunde een bijdrage leveren.  
 
Direct leidinggevende: manager onderhoud & renovatie 
Geeft leiding aan: functionele aansturing medewerkers 
 
Resultaatprofiel 

RESULTAATGEBIED RESULTAATINDICATOREN  

Uitwerking beleidskaders technisch beheer 
Inspelend op externe ontwikkelingen, ervaren issues en interne 
doelstellingen is onderzoek gedaan en uitwerking gegeven aan 
het verder aanscherpen van beleidskaders voor het technisch 
beheer en zijn de uitkomsten na vaststelling overgedragen en 
geïmplementeerd naar medewerkers binnen het team, maar ook 
andere teams. 

- aansluitend op ontwikkelingen, issues, wetgeving; 
- aansluitend op doelstellingen en strategische keuzes; 
- kwaliteit van uitgewerkte beleidskaders t.a.v. inhoud, effect, 

haalbaarheid, toepasbaarheid, etc.; 
- acceptatie van voorstellen intern bij manager/DT; 
- effectieve overdracht en implementatie in- en extern.  

Coördinatie processen toegewezen aandachtsgebieden 
De verschillende activiteiten en processen binnen de 
toegewezen aandachtsgebieden zijn effectief aangestuurd en 
gecoördineerd om te komen tot de gewenste inhoudelijke 
invulling, voortgang en beoogde kwaliteit en dienstverlening; 
(dreigende) issues zijn tijdig onderkend en bijgestuurd met 
betrokkenheid van medewerkers en externen.  

- realisatie gewenste output van processen conform gestelde 
kwaliteitseisen, plannen, normen, procedures, kaders, etc.; 

- tijdige signalering (dreigende) issues; 
- effectiviteit van maatregelen voor bijsturing, afhandeling 

issues.   

Functionele begeleiding toegewezen medewerkers 
De inzet en ontwikkeling van toegewezen medewerkers is 
effectief aangestuurd en inhoudelijk ondersteund. De manager is 
geadviseerd over de afhandeling van personele vraagstukken. 

- bijdragen, ontwikkeling medewerkers conform afspraken, 
verwachtingen; 

- onderbouwde adviezen over personele vraagstukken. 

Verbeteren bedrijfsvoering onderhoud & renovatie  
Nut en noodzaak van het continu optimaliseren van processen 
binnen het toegewezen aandachtgebied zijn geïdentificeerd en 
vertaald naar concrete verbeteringen in overleg met in- en extern 
betrokkenen en na vaststelling overgedragen en 
geïmplementeerd in de lopende bedrijfsvoering. 

- identificatie nut/noodzaak procesverbeteringen; 
- onderbouwde verbetervoorstellen aansluitend op doel; 
- draagvlak/acceptatie van verbetervoorstellen intern; 
- effectieve opdracht en implementatie van verbeteringen; 
- realisatie gewenst effect/beoogd doel, ook op termijn. 

Inzet externe dienstverleners 
Het proces over de (structurele) inzet, van externe partijen 
(dagelijks, contract, planmatig onderhoud, advies e.d.) is effectief 
aangestuurd met als doel het realiseren van eenduidige 
afspraken over bijdragen, service levels, kosten e.d. 
De naleving van gemaakte afspraken is gemonitord en 
performance, issues zijn (periodiek) besproken om te komen tot 
borging en verdere optimalisatie. 

- naleving kaders inkoopbeleid; 
- eenduidige afspraken met externe dienstverleners; 
- realisatie bijdragen externe dienstverleners t.a.v. 

performance, service levels, kosten e.d.; 
- effectieve afhandeling/oplossing van (structurele) issues. 
 

Interne/externe samenwerking en vertegenwoordiging 
Binnen de organisatie, maar ook met externe stakeholders wordt 
effectief samengewerkt met aandacht voor elkaars belangen en 
behoeften. Lopende zaken en (dreigende) issues worden tijdig 
afgestemd en opgelost. 

- samenwerking (in- en extern) wordt actief opgezocht; 
- stakeholders zijn tijdig en volledig geïnformeerd; 
- belangen vanuit technisch beheer zijn optimaal 

overgedragen en behartigd. 
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Competentieprofiel 

KENNIS EN ERVARING 

- HBO werk- en denkniveau; 
- kennis van en ervaring met het geven van invulling en verder optimaliseren van het technisch beheer van vastgoed, ook door 

uitwerking en invulling van relevante beleidskaders, processen, systemen e.d.; 
- ervaring met functionele aansturing en begeleiding van medewerkers. 

COMPETENTIES EN GEDRAGSVOORBEELDEN 

Probleemanalyse 
Signaleren van problemen, opsporen van mogelijke oorzaken; zoeken van belangrijke gegevens. Verbanden leggen tussen 
gegevens om de oorzaak van problemen te vinden. 
- onderzoekt gericht oplossingen, verbeteringen en legt daarbij verbanden tussen van invloed zijnde factoren (oorzaak - gevolg); 
- is in staat om de impact van ontwikkelingen en gestelde doelen te vertalen naar verdere optimalisatie van beleidskaders en 

processen voor het technisch beheer. 

Initiatief 
Alert zijn op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er in een vroeg stadium naar handelen. Problemen of belemmeringen 
signaleren, en zo snel mogelijk oplossen. 
- onderzoekt en identificeert op eigen initiatief continu kansen voor verbetering van beleidskaders/processen e.d.; 
- initieert verbeteringen in beleidskaders en processen en draagt deze proactief over aan in- en extern betrokkenen. 

Taakgericht leiderschap 
Op een resultaatgerichte en doelgerichte wijze richting en sturing geven aan medewerkers. 
- geeft duidelijke opdrachten, instructie, taakstelling, sturing en laat blijven wat van medewerkers wordt verwacht; 
- bewaakt de voortgang van werkzaamheden, en maakt duidelijke vervolgafspraken. 

Plannen en organiseren 
Efficiënt inzetten van mensen en middelen om doelen of afgesproken resultaten te behalen of plannen te realiseren. 
- zorgt voor een effectieve verdeling van werkzaamheden en inzet van medewerkers; 
- maakt bij het plannen en organiseren van de werkzaamheden duidelijke afspraken (wie, wat, wanneer). 
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