
                   
 
 
Wonen vormt een fundamenteel onderdeel van ons bestaan.  
Het is een belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven.  
 
De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie in de stad Apeldoorn. Wij zijn er voor mensen die 
niet zelfstandig in deze basis kunnen voorzien. Voor hen maken wij het wonen betaalbaar en 
bereikbaar. 
 
Wonen als fundament gaat over meer dan alleen stenen. Kernactiviteiten van De Goede Woning zijn 
het bouwen, beheren en verhuren van woningen. Een Goede prijs en een Goede woning staan 
centraal. Ook investeert De Goede Woning veel in Goed wonen en een Goede woonomgeving. De 
Goede Woning investeert daarbij ook aanzienlijk in het verduurzamen van haar bezit. 
 
We werken vanuit de volgende kernwaarden: 

 zelfkennis en zelfontwikkeling; 

 samenwerking; 

 klantgericht; 

 resultaatgericht; 

 integriteit. 

 

             De Goede Woning is ter ondersteuning van de afdeling Vastgoed op zoek naar een:   

 Projectleider planmatig onderhoud en renovatie                        

     (36 uur) 

Om de beoogde kwaliteit van haar woningen op niveau te houden investeert De Goede Woning 

continu in haar vastgoed. Op clusterniveau worden jaarlijkse investeringen geconcretiseerd in de vorm 

van planmatig onderhoud of indien nodig renovatieonderhoud. De projectleider planmatig onderhoud 

en renovatie is belast met de voorbereiding, realisatie en verantwoording van deze projecten. 

Belangrijk aandachtspunt is de communicatie naar en begeleiding van bewoners tijdens het 

onderhoudsproces.  

Verantwoordelijkheden/bijdragen 

De projectleider planmatig onderhoud en renovatie levert op hoofdlijnen de volgende bijdragen: 

 Verder concretiseren van de invulling van onderhoud en het programma van eisen ten 

aanzien van bouwkundige, installatietechnische, energetische aspecten, etc. 

 Uitwerken van de begroting binnen de gegeven financiële kaders 

 Contractering van partijen voor de uitvoering. 

 Aansturen van de projecten op de elementen GOTIK (geld, organisatie, tijd, informatie, 

kwaliteit) en bijsturen van het proces bij (dreigende) afwijkingen. 

 Verantwoorden van projecten t.a.v. voortgang, kwaliteit, budget. 

 

In het gehele proces is de projectleider verantwoordelijk voor het organiseren van besluitvorming en 

(tussentijdse) informatievoorziening richting verantwoordelijken binnen de organisatie, maar ook het 

verzorgen van de informatievoorziening en begeleiding van bewoners; e.e.a. in samenwerking met 

projectconsulenten. 



Profiel 

Voor deze functie is een HBO werk- en denkniveau vereist, richting Bouwkunde, kennis van 

vastgoedbeheer en ervaring met projectleiderschap.  

Belangrijke persoonskenmerken zijn onder meer: 

 Doorzettingsvermogen  

 Flexibiliteit  

 Onderhandelen  

 Plannen en organiseren  

 Resultaatgerichtheid  

 

Geïnteresseerd? 

Spreekt deze functie je aan? Reageer! Stuur je motivatie met curriculum vitae per mail naar 
c.kers@degoedewoning.nl t.a.v. Carla Kers, HR adviseur. Je kunt tot uiterlijk 28 maart 2018 reageren. 
Gesprekken vinden plaats op 4 en 5 april 2018. 
 
 
Meer informatie 

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Peter van ’t Wout, Manager Vastgoed, via 
Christa Kiesbrink (HRM) telefoonnummer: 055-3689626. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Een positieve verklaring omtrent 
gedrag (VOG) is vereist bij indiensttreding.  
 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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