
Wervingstekst (intern) 

Het funderingsloket is ter versterking van het team opzoek naar een enthousiaste en ervaren 

adviseur. 

 

In Rotterdam hebben 20.000 woningen een kwetsbare houten paalfundering waarvan 

sommigen urgent herstel behoeven. Deze opgave vertaald zich naar 10.000 woningen van 

particulieren en 10.000 corporatiewoningen. 

 

Het funderingsloket informeert burgers en bedrijven over funderingsproblematiek in 

Rotterdam. Hiernaast organiseert het funderingsloket jaarlijks een aantal wijkgerichte 

participatietrajecten in funderingsrisicogebieden. Het doel hiervan is het creëren van 

bewustwording bij particuliere woningeigenaren en vervolgens het laten uitvoeren van (deels) 

gesubsidieerd funderingsonderzoek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 

woningcorporaties. Tevens is er een urgente aanpak waarbij de woningeigenaren van de 

snelst zakkende panden in Rotterdam worden verzocht hun panden te onderzoeken. Indien 

aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven zal handhaving (bestuursdwang) ingezet worden 

en het recht op subsidie vervallen. 

 

Als na onderzoek blijkt dat een urgente herstelopgave geblokkeerd wordt, door niet-willers of 

niet-kunners, dan kunnen welwillende eigenaren een handhavingsverzoek (bestuursdwang) 

indienen. Met deze maatregel worden blokkerende eigenaren gedwongen mee te werken. 

Vanaf het 4e kwartaal 2017 is het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) 

operationeel. Het FDF biedt uitkomst voor Rotterdammers met tekorten op het inkomen en/of 

de waarde van woning die op de reguliere financieringsmarkt geen lening voor 

funderingsherstel kunnen krijgen. Met inzet van het FDF kan een noodzakelijke impuls 

gegeven worden aan urgent funderingsherstel in Rotterdam.  

 

Als adviseur bij het funderingsloket ben je verantwoordelijk voor: 

 Het uitvoeren van gebiedsinventarisaties waaronder het doen van ‘technisch’ 

vooronderzoek, eigenarenanalyse en omgevingsanalyse; 

 Het adviseren, informeren, activeren en organiseren van eigenaren door middel van 

o.a. informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken; 

 De begeleiding van eigenaren in het proces naar besluitvorming, financiering en 

uitvoering van funderingsonderzoek- en herstel; 

 Het aansturen en richting geven aan tijdelijk ingehuurde procesbegeleiders; 

 Het ondersteunen van collega’s die zich richten op handhaving bij 

funderingsonderzoek- en herstel; 

 Het signaleren van proces vertragende factoren of gevaarlijke situaties in het kader 

van handhaving; 

 Het leggen van verbindingen en samenwerkingen met andere afdelingen van de 

gemeente t.b.v. aansluiten op projecten in de buitenruimte; 

 Het rapporteren van voortgang en resultaten. 

 

Functieprofiel 

Omschrijving werkzaamheden adviseur 
Is in staat verbetertrajecten te initiëren en op te starten. Organiseert, resultaatgericht, 

samenwerkingsprocessen in de aanvang van en bewaakt gedurende de looptijd de verbeter- 



en/of preventieve interventie. Is gesprekspartner voor de inspecteurs tijdens de uitvoering. 

Analyseert het effect van de inzet en komt indien noodzakelijk met voorstellen ten aanzien van 

de aanpak. Is gericht op het veranderen van attitude en gedrag met betrekking tot de 

verantwoordelijkheid van eigenaren voor hun onroerende eigendom. Herkent tegengestelde 

belangen en soms conflicterende belangen, weet deze op waarde te schatten en te hanteren. 

De complexiteit van de functie zit niet in de ‘techniek’, maar in het proces van interactie en de 

gedragsverandering ten aanzien van de geformuleerde doelen. 

 

Competenties, kennis en vaardigheden 
Bezit vaardigheden in de contactuele sfeer. Is advies- en onderhandelingsvaardig en bezit 

overtuigingskracht om veranderingen op gang te brengen, te doen realiseren en de gewenste 

gedragsverandering jegens het onroerende goed te bewerkstelligen. 

Heeft kennis van het geografisch gebied waar hij werkzaam is. 

 

Competenties: 
Klantgerichtheid/netwerken 

Creativiteit 

Innovatief vermogen 

Communiceren 

Luisteren 

 

Functie eisen: 

Denk- en werkniveau:  

WO / HBO+ 

 

Ervaring in het vakgebied: 
Fsk 10 / Fsk 11: ervaring in een soortgelijke functie aantoonbaar minimaal 5 jaar. 


