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Doel	  van	  de	  functie	  

•   De	  Projectleider	  zorgt	  dat	  projecten	  beheerst	  worden	  uitgevoerd	  en	  gerealiseerd	  binnen	  gestelde	  eisen	  
of	  het	  nu	  gaat	  om	  nieuwbouw,	  renovatie	  of	  aanpassingen	  zoals	  het	  plaatsen	  van	  een	  maatwerk	  keuken.	  

•   Hij	  weet	  telkens	  weer	  elk	  project	  tot	  een	  perfect	  einde	  te	  brengen	  naar	  tevredenheid	  van	  alle	  
betrokkenen.	  

	  
	  

Verantwoordelijkheden	  

•   De	  Projectleider	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  projectvoorbereiding,	  aanbestedingen	  en	  haalt	  daarvoor	  de	  
behoeften	  op	  bij	  zijn	  opdrachtgever	  en	  stelt	  vervolgens	  het	  pakket	  aan	  eisen	  op.	  Hij	  voert	  de	  volle	  
projectleiding	  en	  werkt	  daarin	  altijd	  samen	  met	  anderen;	  daarin	  overziet	  hij	  het	  geheel	  en	  stuurt	  hij	  op	  
de	  uitkomst	  en	  zorgt	  dat	  anderen	  op	  onderdelen	  opleveren	  wanneer	  nodig.	  	  

•   Hij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  een	  beheerst	  verloop	  van	  processen	  en	  resultaten	  op	  budget,	  tijd,	  kwaliteit	  
en	  kosten.	  Hij	  werkt	  hierbij	  vanuit	  principes	  die	  bijdragen	  aan	  de	  gewenste	  identiteit	  van	  De	  Veste.	  
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Profiel	  &	  Resultaatgebieden	  

•   De	  Projectleider	  leidt	  en	  realiseert	  zelfstandig	  complexe,	  omvangrijke	  en	  belangrijke	  projecten	  die	  
betrekking	  hebben	  op	  renovaties,	  nieuwbouw	  of	  andere	  aan	  de	  dienstverlening	  van	  De	  Veste	  
gerelateerde	  zaken.	  

•   De	  Projectleider	  is	  communicatief	  sterk	  en	  treedt	  op	  als	  spin	  in	  het	  web	  voor	  het	  regelen,	  organiseren	  en	  
coördineren	  van	  alle	  facetten	  die	  komen	  kijken	  bij	  zijn	  projecten.	  

•   Hij	  stelt	  concrete	  doelen	  en	  werkt	  planmatig	  naar	  het	  einddoel	  toe.	  
•   Hij	  beheert	  zijn	  projecten	  zodanig	  dat	  deze	  aansluiten	  op	  de	  interne	  processen;	  hij	  bewaakt	  tijd,	  

kwaliteit,	  planning	  en	  budget,	  onderhoudt	  interne	  contacten,	  maakt	  afspraken	  en	  bewaakt	  de	  opvolging	  
hiervan.	  

•   Hij	  is	  er	  zelfstandig	  verantwoordelijk	  voor	  dat	  de	  projecten	  aan	  alle	  afgesproken	  aspecten	  en	  relevante	  
wet-‐	  en	  regelgeving	  voldoen.	  Vanuit	  dit	  oogpunt	  neemt	  hij	  de	  verantwoordelijkheid	  het	  proces	  efficiënt	  
in	  te	  regelen	  zodat	  een	  zo	  optimaal	  mogelijk	  resultaat	  neergezet	  kan	  worden.	  	  

•   De	  Projectleider	  heeft	  inzicht	  in	  prioriteiten,	  weet	  hierin	  de	  juiste	  beslissingen	  te	  nemen	  en	  overziet	  het	  
hele	  spectrum	  dat	  onder	  zijn	  verantwoordelijkheid	  valt;	  vanuit	  dit	  inzicht,	  zijn	  specialistische	  kennis	  en	  
analytisch	  vermogen	  is	  hij	  in	  staat	  opkomende	  problemen	  te	  tackelen.	  

•   Hij	  houdt	  ontwikkelingen	  op	  zijn	  vakgebied	  bij,	  doet	  voorstellen	  op	  basis	  van	  nieuwe	  inzichten	  en	  kaart	  
dit	  op	  de	  juiste	  plek	  binnen	  de	  organisatie	  aan;	  hij	  leidt	  de	  ontwikkeling,	  uitvoering	  en	  oplevering	  van	  
complexe	  projecten,	  zodanig	  dat	  de	  projectdoelstellingen	  in	  een	  projectplan	  zijn	  vastgelegd;	  de	  
benodigde	  deskundigheid	  georganiseerd	  is	  in	  het	  projectteam	  en	  deze	  begeleid	  zijn.	  

•   De	  projectrealisatie	  plaats	  vindt	  conform	  kwaliteitseisen,	  planning	  en	  budget;	  projectinformatie	  is	  
vastgelegd,	  afgestemd	  en	  gecommuniceerd	  is;	  de	  samenhang	  tussen	  (deel)projecten	  bewaakt	  is;	  de	  
uitbesteding	  aan	  derden	  operationeel	  is	  aangestuurd	  en	  de	  overdracht	  van	  projecten	  via	  een	  protocol	  
van	  oplevering	  plaatsvindt.	  

•   Stelt	  voortgangsrapportages	  op,	  zodanig	  dat	  projectinformatie	  te	  allen	  tijden	  beschikbaar	  is	  en	  
(bij)sturing	  tijdig	  mogelijk	  is;	  kordaat	  is	  opgetreden	  wanneer	  termijnen	  dreigen	  te	  worden	  overschreden,	  
anderen	  zijn	  aangesproken	  op	  hun	  verantwoordelijkheden	  

•   Wat	  er	  over	  de	  projecten	  in	  technische	  zin	  gecommuniceerd	  moet	  worden	  bepaalt	  de	  projectleider	  en	  
hij	  zorgt	  samen	  met	  de	  Woon-‐	  en	  Wijkconsulent	  dat	  alles	  op	  tijd	  	  gecommuniceerd	  wordt.	  

	  

Competenties	  (zie	  het	  TMA	  Competentiemodel)	  

De	  Projectleider	  kenmerkt	  zicht	  door	  zijn	  gedrevenheid	  zaken	  te	  realiseren	  binnen	  de	  gestelde	  eisen.	  Hij	  
weet	  daarin	  op	  zeer	  gepaste	  wijze	  iedereen	  die	  hij	  nodig	  heeft	  en	  met	  hem	  samenwerkt	  te	  bewegen	  zaken	  
op	  te	  leveren	  wanneer	  dat	  nodig	  is.	  	  

Flexibel	  gedrag	  	  –	  Tactisch	  niveau	  
Prestatiemotivatie	  –	  Operationeel	  niveau	  
Plannen	  en	  organiseren	  –	  Operationeel	  niveau	  
Resultaatgericht	  -‐	  Tactisch	  niveau	  
Voortgangscontrole	  –	  Tactisch	  niveau	  

	  


