
 

 
 
 

Toezichthouder projecten 
regisseur, daadkrachtig en verbindend 

 
 

Wat ga je doen? 

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het toezicht houden op de voortgang,   

kwaliteit van de uitvoering en oplevering van lopende vastgoedprojecten (onderhoud, 

nieuwbouw, sloop, renovatie en incidenteel planmatig onderhoud). Natuurlijk ben je al in 

een vroeg stadium betrokken bij de voorbereidingen. Dit doen we door in een project in 

een “driehoek” te werken, je werkt nauw samen met een projectleider en klantadviseur. 

 

In het betreffende project onderhoud je de contacten met (toekomstige) bewoners, 

aannemers en overig externe partijen, onder andere over de voortgang en inhoud van de 

werkzaamheden. Lopen de contacten niet zoals gewenst, dan loop je hier niet voor weg 

en weet je dit met jouw communicatie vaardigheden bespreekbaar te maken en op te 

lossen.  

 

De controle op de bestekken, tekeningen en afspraken met aannemers en overige 

partijen kunnen we met een gerust hart aan jou overlaten. Je pakt jouw rol hierin, toetst 

aan de gemaakte afspraken en informeert anderen wanneer de situatie hierom vraagt.   

 

Naast de planning in het project ben je ook verantwoordelijk voor de bewaking en 

accordering van de financiële voortgang in het project. Ook signaleer je afwijkingen in 

het opgegeven meer- en minderwerk.  

 

Je adviseert collega’s, aannemers, uitvoerders en overige partijen over ontwerp-, 

voorbereidings- en bouwwerkzaamheden op het gebied van techniek.  

 

Voor de organisatie ben je de vraagbaak voor het oplossen van complexe technische 

vraagstukken (denk o.a. aan ingewikkelde reparatieverzoeken). Je analyseert het 

probleem en adviseert over de oplossing en/of coördineert de oplossing.  

 

Je neemt deel aan bouwteamvergaderingen, houdt de bouwadministratie bij en adviseert 

de projectleider en klantadviseur in het project over de voortgang. 

 

Incidenteel word je ook ingezet voor de uitvoering en realisatie van “kleinere” projecten. 

Je draagt binnen de vastgestelde kaders financieel en organisatorisch zorg voor deze 

projecten en voert deze uit in direct overleg met de interne of externe opdrachtgever. 

 

Kortom: je bent een aanpakker, klantgericht en sociaal met een zakelijk randje.  

 

Team en samenwerking  

Je wordt rechtstreeks aangestuurd door de manager Vastgoed. Je bent werkzaam in het 

team Bouwen. Dit team bestaat naast jou uit nog twee toezichthouders, vier 

projectleiders, een programmamanager en vier klantadviseurs. Ook werk je samen met 

de collega’s van het team Beheer, welke ook onderdeel uitmaken van de afdeling 

Vastgoed.  

 

Wie ben je? 

Je bent iemand met een aantal jaar relevante werkervaring. Je houdt van een baan met 

afwisselende werkzaamheden en een functie waarbij je veel op pad bent en je je 

bouwkundige kennis kunt toepassen. Daarnaast heb je graag contact met onze 

(toekomstige) bewoners, collega’s, aannemers en overige externe partijen. 



Heb je net als ons klanttevredenheid hoog in het vaandel staan? Dan ben jij mogelijk de 

toezichthouder die we zoeken.  

 

Verder herken je je in de volgende eigenschappen: 

 

▪ Je bent daadkrachtig: je staat stevig in je schoenen en durft partijen aan te spreken 

wanneer werkzaamheden niet volgens afspraak of planning verlopen. Je durft 

besluitvaardig op te treden. 

▪ Je bent een regisseur: je houdt de regie op het project. Het regisseren en 

coördineren van werkzaamheden gaat je gemakkelijk af.  

▪ Je bent een verbinder: je werkt gemakkelijk samen met mensen. Of het nu om de 

(toekomstige) bewoner gaat, een aannemer, een uitvoerder of een andere externe 

partij; jij gaat het overleg aan en zorgt dat dingen besproken worden. 

▪ Je houdt overzicht: je weet je staande te houden in hectiek en wanneer er veel 

projecten op je bord liggen. Je bewaakt niet alleen de voortgang van het project, maar 

ook de voortgang in je eigen werk. Je stuurt bij en/of informeert je directe collega’s of 

manager wanneer de situatie hierom vraagt.   

▪ Je bent bovenal een teamspeler; een goede samenwerking is een must! 

▪ Je bent een open en toegankelijk persoon en communiceert duidelijk en helder.  

▪ Je bent digitaal vaardig en kan gemakkelijk overweg met verschillende 

computersystemen.  

▪ Je hebt minimaal een afgeronde MBO+ opleiding, bij voorkeur op het gebied van 

bouwkunde of techniek.  

 

Verder beschik je over (actuele) kennis op het gebied van ketensamenwerking en kent 

de actuele wet- en regelgeving rondom de bouw voor jou geen onbekendheden. Heb je 

kennis van moderne technieken, onder andere op het gebied van isolatie en ventilatie? 

Dan heb je een streepje voor. Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 

Wat bieden we? 

• Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 

• De vrijheid en mogelijkheid om de functie zelf vorm en inhoud te geven.  

• Een werkweek van 36 uur. 

• De contractduur is in eerste instantie voor een jaar, met omzetting naar vast bij goed 

functioneren.  

• De functie is ingeschaald in salarisschaal H van de CAO. 

 

Enthousiast?  

Mooi! Stuur dan je brief en CV uiterlijk 20 juni naar Marieke Simmelink, 

personeelsadviseur, via personeelszaken@prowonen.nl. De sollicitatiegesprekken vinden 

plaats op dinsdag 29 juni (middag) en woensdag 30 juni (ochtend).  

 

Wil je meer weten? 

Bel dan op (0545) 28 50 00 en vraag naar Henk-Jan Veltkamp.     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:personeelszaken@prowonen.nl

