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Waardering 12 
 
Context  

 
- Organisatorische eenheid: Centrale Afdeling Huisvesting  
 
- Verantwoording: aan Directeur HR&O 
 
Het Hoofd Huisvesting werkt ten behoeve van de Centrale Afdeling Huisvesting en heeft een 
specifiek aandachtsgebied, te weten huisvesting, gebouwen / terrein en facilitair. De functie 
wordt uitgeoefend binnen het vastgestelde (meerjaren-) beleid van de Centrale Afdeling 
Huisvesting. Het Hoofd Huisvesting is eindverantwoordelijke voor de afdeling.  
 
Het Hoofd Huisvesting verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden: 

1. Verantwoordelijke voor het uitvoeren en evalueren van het meerjaren beleid van 
de Centrale Afdeling Huisvesting;  

2. Beleidsvoorbereiding en advisering gebouwen / terrein en facilitair; 
3. Financieel en begroting 
4. Geeft leiding aan het team huisvesting binnen de dienst Human Resources en 

Organisatie 
 
Resultaatgebieden 

1. Uitvoeren en evalueren meerjaren beleid: Zorgt voor het opstellen en uitvoeren van 
het meerjaren beleid. 
 
Activiteiten: 
Verantwoordelijke voor de Centrale Afdeling Huisvesting;  
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het opstellen van het meerjaren beleid voor de 
Centrale Afdeling Huisvesting;  
Verantwoordelijk voor het uitschrijven van opdrachten; 
Organiseren aanbestedingen in samenwerking met de afdeling Inkoop 
Coördineert de inzet van medewerkers voor het totaal aan activiteiten van de eigen 
afdeling 
 
2. Beleidsvoorbereiding en advisering: vakinhoudelijk toegevoegde waarde leveren aan 
beleidsvoorbereiding en advisering. 
 
Activiteiten: 
Beleidsuitgangspunten opstellen voor beheer gebouwen en terreinen 
Beleidsuitgangspunten opstellen voor facilitair beleid 
Projectleiding van projecten beheer gebouwen, terrein en facilitair 
Projectleiding, coördinatie en begeleiding van nieuwbouw, renovatie en groot 
onderhoud 
Beoordelen van aanvragen voor aanpassing gebouw 
 
 



3. Financieel en begroting: verantwoordelijk voor de begroting van de centrale afdeling 
huisvesting  
 
Activiteiten:  
Verantwoordelijk voor het opstellen van de (jaarlijkse) begroting van de afdeling 
Opstellen jaarplan 
Budget eindverantwoordelijke voor de centrale afdeling huisvesting 
Controleren en goedkeuren van facturen van de Centrale Afdeling Huisvesting; 
 
4. Geeft leiding aan het team huisvesting binnen de dienst Human Resources en 
Organisatie 
 
Activiteiten: 

- Stuurt de medewerkers van het team huisvesting aan;  
- Voert de functionerings- loopbaan- en beoordelingsgesprekken;  
- Zorgt voor een optimale personeelsbezetting en draagt zorg voor een adequate  

overlegstructuur; 
- Draagt zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; 
- Stimuleert, begeleidt, leidt op en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerkers van het team huisvesting; 
- Bewaakt de kwaliteit van de medewerkers van het team en draagt zorg voor 

professionalisering van de medewerkers;  
- Stelt een jaarplan op voor het team huisvesting en voert het uit. 

 
 

1 Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- Het hoofd huisvesting legt verantwoording af aan de directeur HR&O voor wat betreft 

de kwaliteit van de uitvoering van het meerjaren beleid van de afdeling huisvesting, 
de kwaliteit van de beleidsvoorstellen, de kwaliteit van de begroting en monitoring 
hiervan en de aansturing van de afdeling; 

- Het hoofd huisvesting werkt binnen het geformuleerde (meerjaren)beleid van zijn 
aandachtsgebied, specifieke beleidslijnen van Scalda en binnen relevante wet- en 
regelgeving;  

- Het hoofd huisvesting adviseert aan de directeur HR&O over het te voeren 
(meerjaren) beleid van de afdeling, de projectleiding op het gebied van huisvesting en 
beheer gebouwen en terreinen, de begroting en de leiding aande medewerkers van 
de afdeling.  

 
2 Kennis en vaardigheden 

- Theoretische en praktische beheer gebouw / terrein en facilitair; 
- Kennis van wet- en regelgeving op huisvestingsgebied, waaronder het bouwbesluit; 
- Inzicht van de organisatie, de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- Vaardig zijn in het coördineren / begeleiden / motiveren van de medewerkers binnen 

de centrale afdeling huisvesting; 
- Vaardigheid in het opstellen van beleidsnotities en rapportages; 
- Vaardig in het opstellen van een meerjarenplannen en een jaarlijkse begroting; 
- Vaardigheid in het voeren van overleg met architecten, aannemers en leveranciers 

over geleverde of gewenste diensten; 
- Is als persoon een gezag in de markt namens de expertise binnen de afdeling 
- Is binnen de eigen bevoegdheden verantwoordelijk voor een adequaat beheer 

(investering; aanschaf; exploitatie, inzetbaarheid); 
- Analytische vaardigheden; 
- Kennis van de Office pakketten en Autocad software; 
- Werk- en denkniveau: WO. 

 



Contacten 
- met de directeuren van de onderwijsclusters en de directeuren van de diensten over 

het te voeren beleid vanuit de afdeling huisvesting, inzake de ontwikkeling,  
implementatie en evaluatie van het beleid; 

- met externe leveranciers en bedrijven om afspraken te maken, aan te sturen en te 
onderhandelen over contracten, opdrachten enz; 

- Met de directeur Human Resources en Organisatie over het jaarplan van het team 
huisvesting en om te discussiëren over ontwikkelingen op het gebied van huisvesting 
om tot kennisuitwisseling en onderlinge afstemming te komen;  

- Met collega hoofden ten behoeve van het verlenen van een integrale dienstverlening 
en het leveren van een bijdrage aan rapportages, de jaarrekening, de begroting;  

- Met de MBO Raad over ontwikkelingen op het gebied van huisvestings- en facilitaire 
aangelegenheden binnen het MBO;  

- Met externen (personen en instanties) over huisvesting, beheer gebouwen en 
terreinen en facilitair, om af te stemmen en de belangen van Scalda te behartigen;  

- (desgewenst en desgevraagd) Met derden over aangelegenheden die de instelling 
betreffen om informatie en adviezen uit te wisselen, zaken af te stemmen en 
belangen van Scalda te behartigen.  

  



 

Competenties Hoofd Huisvesting (schaal 12) 
 

Oordeelsvorming 

 
- Neemt de juiste beslissingen, gebaseerd op het overwegen van verschillende alternatieven. 

Neemt alle beschikbare informatie in ogenschouw bij het nemen van beslissingen. Weegt 
voor het nemen van een beslissingen alle mogelijkheden tegen elkaar af. Neemt gegronde 
beslissingen op basis van feiten en logica. 
 

Visie 

 
- Een beeld hebben van toekomstige ontwikkelingen. Mogelijkheden voor de organisatie zien 

om daarop in te spelen. 
 

Begeleiden 

 
- Medewerkers op een praktische en concrete manier begeleiden en helpen, gericht op het 

goed functioneren in hun huidige functie. 
 

Coachen - Collega’s of medewerkers inhoudelijk en persoonlijk begeleiden, gericht op zowel hun 
professionele als hun persoonlijke ontwikkeling. 

Enthousiasmeren 

 
- Mensen enthousiasmeren door met energie en flair te communiceren, te motiveren en 

betrokkenheid te tonen. 
           

Aansturen 

 
- Vanuit een leidinggevende rol ervoor zorgen dat medewerkers afgesproken doelen behalen. 

In de interactie direct en doortastend zijn. Overwicht op anderen hebben. 
 

Open voor 
veranderingen 

        
- In staat zijn vanuit verschillende en nieuwe invalshoeken te benaderen gericht op het vinden 

van vernieuwende inzichten en oplossingen.     
      

Overtuigingskracht 

           
- Door middel van weloverwogen inzet van argumentatie, persoonlijk overwicht en/of 

diplomatiek spel, acceptatie of instemming bij anderen verkrijgen voor een standpunt. 
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