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DOEL VAN DE FUNCTIE 

Leidinggeven aan het facilitair bedrijf gericht op het effectief en efficiënt verloop van het 
facilitaire proces en borgen van de kwaliteit van facilitaire dienstverlening. Levert input 
voor het strategisch beleid, ontwikkelt tactisch en operationeel beleid voor het facilitair 
bedrijf en realiseert dit, teneinde aan de vereiste kwantiteit en kwaliteit van facilitaire 
dienstverlening en bedrijfsvoering te kunnen voldoen. 
 
PLAATS VAN DE FUNCTIE 
Legt rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Geeft direct leiding aan 2 
coördinatoren, 1 projectmedewerker, 4 medewerkers technische dienst, 10 receptionisten 
en indirect aan ca. 60 medewerkers (catering, bedrijfsbureau, inkoop, servicedesk ict). Is 
daarnaast verantwoordelijk voor circa 6 medewerkers schoonmaak die via een 
undermanagement aan Revant verbonden zijn. Is lid van het managementteam (MT). 
 
FUNCTIE INHOUD 
Resultaatgebieden Kernactiviteiten 
Beleid 
Eindresultaat: Revant 
bereikt haar doelstellingen 
en eigen afdelingsbeleid is 
afgestemd op strategisch 
beleid Revant.  

 Levert bijdragen aan visieontwikkeling op Revant-niveau. 
 Ontwikkelt vanuit het strategisch organisatiebeleid het 

tactisch beleid voor het eigen aandachtsgebied en is 
verantwoordelijk hiervoor. 

 Stelt jaarplan en begroting op voor het facilitair bedrijf. 
 Initieert concernbrede innovaties en veranderprocessen 

binnen het eigen aandachtsgebied.  
 Vertaalt trends en externe ontwikkelingen in maatregelen, 

procedures en beleidsvoorstellen op tactisch niveau. 
 Gaat op basis van strategische keuzes 

samenwerkingsverbanden aan, onderhoudt ze of breidt ze 
uit. 

Facilitair 
Eindresultaat: facilitair 
bedrijf functioneert 
doeltreffend en doelmatig 
en er zijn goede faciliteiten 
voor Revant. 

 Ontwikkelt, borgt en implementeert het facilitaire beleid, 
huisvestiging- en vastgoedbeleid, milieubeleid, 
inkoopbeleid en crisisbeleid. 

 Draagt zorg voor de kwaliteit van gebouwen, huisvesting, 
zwembaden, etc en een optimale benutting hiervan 
(ruimtegebruik). 

 Bewaakt proactief de eigen begroting en de targets en 
anticipeert op ontwikkelingen.   

 Heeft zicht op wat hospitality kan betekenen in de 
facilitaire omgeving en zet dit om in concrete plannen.  

 Is voorzitter van of neemt deel aan commissies op het 
gebied van bouw, hygiëne, infectiepreventie, legionella, 
HACCP, bhv, brandveiligheid en zorgcontinuiteit. Is 
verantwoordelijk voor de implementatie van beleid op 
deze gebieden. 

 Draagt zorg voor doelmatige levering en transparante 
dienstverlening van 1e lijns servicedesk diensten, beheer 
van de lokale ICT infrastructuur en contracteigenaar van 
uitbestede ICT infrastructuur diensten; heeft hierin de rol 
als interne leverancier naar de interne opdrachtgever 
(informatiemanager).  
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Leidinggeven 
Eindresultaat: goed 
functionerende 
medewerkers. 

 Organiseert een adequate personele bezetting en optimale 
verdeling van werkzaamheden. 

 Houdt actief jaargesprekken. 
 Begeleidt bij ziekteverzuim. 
 Coacht medewerkers en stimuleert de professionele en 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot 
het werk. 

 Toont zich rolmodel van een ontwikkelingsgerichte 
organisatie en motiveert medewerkers in beweging te 
komen en verantwoordelijkheid en eigenaarschap te 
ontwikkelen, waarbij de hospitality-insteek een 
vanzelfsprekende uitgangspositie is.  

Projecten 
Eindresultaat: projecten 
zijn goed uitgevoerd. 

 Initieert grote projecten op facilitair gebied en leidt op 
verzoek grote, Revant-brede projecten of projecten vanuit 
het strategische programma, gericht op concern brede 
veranderingen. 
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FUNCTIE ANALYSE 

Kennis Werk- en denkniveau HBO+ /WO niveau. Kennis op het gebied 
van facilitair management, vastgoed en huisvesting. Kennis en 
ervaring met leidinggeven, projectmanagement, 
crisisbeheersing en beleidsontwikkeling. Kennis van relevante 
wet- en regelgeving. Ontwikkelingen in het vakgebied worden 
bijgehouden en ingebracht. 

Zelfstandigheid De functie is organiek ingekaderd door het vastgestelde 
organisatiebeleid. Daarbinnen worden de werkzaamheden 
zelfstandig uitgevoerd. Neemt initiatieven en stelt prioriteiten 
gericht op het halen van de doelstellingen van de afdeling en 
het bijdragen aan de doelstellingen van Revant. Lost 
problemen op en anticipeert op in- en externe ontwikkelingen.  

Sociale vaardigheden Vermogen tot motiveren, stimuleren, overtuigen, luisteren en 
corrigeren evenals tact en inlevingsvermogen zijn vereist bij 
het leidinggeven aan de verschillende disciplines binnen de 
afdeling en bij het coachen van medewerkers. 
Onderhandelings- en probleemoplossende vaardigheden zijn 
nodig bij complexe overlegsituaties en bij situaties waar 
belangentegenstellingen overwonnen moeten worden. 

Risico’s, 
verantwoordelijkheden, 
invloed 

Risico op financiële schade en huisvestingsproblematieken bij 
inefficiënt managen van de afdeling. Daarbij ook kans op 
imagoschade en verlies van goodwill. Verantwoordelijk voor 
het realiseren van het jaarplan van de afdeling, de kosten en 
baten van de afdeling en de vertaling van het strategische 
organisatiebeleid naar het beleid op afdelingsniveau. 
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid 
binnen de eigen afdeling. Heeft als MT lid invloed op het 
strategisch beleid van Revant. 

Uitdrukkingsvaardigheid Communicatieve vaardigheden, verbaal en non-verbaal zijn 
nodig voor informatieoverdracht, adviseren en motiveren in 
beleidskwesties, leidinggeven, motiveren en uitdragen 
standpunten in overlegvormen.  
Tevens zijn schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden vereist bij 
correspondentie, opstellen (beleids)notities en verslagen. 

Bewegingsvaardigheid Eisen aan bewegingsvaardigheid in verband met PC-gebruik. 

Oplettendheid Oplettendheid is vereist bij bewaken budget, bewaken 
kwaliteit dienstverlening en facilitaire problematieken, bij het 
volgen van markt- en wettelijke ontwikkelingen en bij het 
overzien van consequenties in het eigen vakgebied voor 
Revant bij (strategische) beleidskeuzes. 

Overige functie-eisen Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig bij 
leidinggeven en veranderingen in werkwijze en procedures. 
Eisen aan systematiek en ordelijkheid bij het ontwikkelen en 
bewaken van beleid en procedures. 
Eisen aan integriteit en betrouwbaarheid i.v.m. kennis van de 
financiële positie van Revant, beleidsvoornemens en 
persoonlijke gegevens van medewerkers.  
Eisen aan voorkomen en gedrag bij in- en externe contacten 

Inconveniënten Psychische belasting treedt op bij werken onder tijdsdruk, bij  
het omgaan met belangentegenstellingen, bij het leidinggeven 
en bij de financiële verantwoordelijkheden. 
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