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FUNCTIEBESCHRIJVING 

PLOEGBAAS GEBOUWENBEHEER 
 
 
Ploegbaas  

 
Ploegbaas Gebouwenbeheer 

 
De ploegbaas is een spilfiguur in de werking van de afdeling Gebouwenbeheer. Je draagt 
enerzijds de verantwoordelijkheid over de gebouwen in het toevertrouwde gebied en 
anderzijds stuur je een diverse groep van vakmannen (schilder, loodgieter, elektricien, 
metser en schrijnwerker) aan. 

Daarbij coördineert en controleert de ploegbaas de opdrachten die door de vakmannen 
uitgevoerd moeten worden. Ook zie je toe op een correcte toepassing van de 
veiligheidsvoorschriften door je medewerkers.  

 
 
Je behoort tot gebouwenwerking, afdeling gebouwenbeheer. 

Je rapporteert in eerste instantie aan de meestergast en in tweede instantie aan het 
afdelingshoofd gebouwenbeheer.  

 
Collega ploegbazen  
 
 
Opleiding: bij voorkeur secundair onderwijs in een technische richting of gelijkwaardig 
door relevante ervaring. 

Ervaring: bij voorkeur 5 jaar ervaring als ploegbaas in een gelijkaardige omgeving. 
Kennis van Microsoft outlook  + office is een must 

 

 
Kernopdrachten:  
 
Leiding geven: 

Je motiveert en coacht je medewerkers op continue basis. Het geven van constructieve 
feedback zit je in het bloed, daarbij toets je voortdurend af of je medewerkers je 
boodschap begrepen hebben. 

Je bent bereikbaar en laagdrempelig voor al je personeelsleden. Je zorgt ervoor dat je 
medewerkers hun taken en opdrachten optimaal kunnen uitvoeren. Niet alleen door tijdig 
materiaal, producten en kledij te bestellen en aan hen te leveren, maar ook aanwezig te 
zijn op de vloer om allerlei problemen samen op te lossen.   

Je weet hierdoor goed wat er leeft op de vloer en binnen je team. Je houdt op regelmatige 
basis teamgesprekken en samenwerkingsgesprekken met elke individuele medewerker. Zo 
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hou je vinger aan de pols en til je je team en elke individuele medewerker naar een hoger 
niveau. 

Je neemt ook je verantwoordelijkheid op in het voeren van moeilijke individuele 
gesprekken met je medewerker, in samenwerking met de coördinator. 

 
 
Opmaken werkplanning  

Je staat in voor de werkverdeling en het goed verloop van de opdrachten.  
De volledige werkplanning wordt opgemaakt in Planon, het facility management systeem 
van WoninGent. Je bent dan ook sterk computervaardig om zelfstandig de volledige 
planning van je medewerkers op te maken. 

Deze werkplanning regelt de dagdagelijkse uitvoering van de taakverdeling van je 
medewerkers. Als ploegbaas heb je een belangrijke rol om deze werkplanning op te 
volgen.  

 

Aanpakken leegstand 

In kader van de leegstand krijg je elke maand een aantal adressen van de coördinator 
leegstand waarvoor je een meetstaat moet opmaken. Je bekijkt een wooneenheid en 
vergelijkt de toestand van de woning met de norm comfortuitrusting van WoninGent. Op 
basis van je analyse wordt beslist of dit een mini-renovatie of een totaalrenovatie is. De 
mini-renovaties worden door de ploegbaas en zijn /haar stielmannen uitgevoerd.   

 

Uitvoeren werkopdrachten 

Je bent het aanspreekpunt voor kleine renovatiewerken aan het gebouw, werken in het 
kader van de meerjarenonderhoudsplanning, de aanpak van de leegstand, …  binnen het 
gebied dat werd toegewezen. 

Je coördineert de uitvoering van technische werkopdrachten (herstellingen en/of 
onderhoudswerken) al dan niet in samenwerking met een of meerdere vakmannen uit een 
andere ploeg of met externe aannemers. 

 

Controle werkuitvoering 

Je controleert structureel de kwaliteit van de werkuitvoering van de vakmannen en stuurt 
bij waar nodig. 

 

Overleg meestergast, collega-ploegbazen en andere belanghebbenden 

Je overlegt op regelmatige basis met je collega-ploegbazen, de meestergast, het 
afdelingshoofd, het adjunct- afdelingshoofd, de coördinatoren en rapporteert daarbij over 
de aanpak en het oplossen van een (specifiek) probleem.  

Deze problemen kunnen betrekking hebben op (technische) werkopdrachten,  problemen 
met leveranciers,…..  
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Toezicht dienstverlenend werkmateriaal : 

Je houdt toezicht op de bestellingen, verbruik en correct onderhoud van de gebruikte 
materialen. 

Gegevensbeheer 

Je draagt bij tot het optimaal gegevensbeheer binnen Gebouwenwerking en werkt 
hiervoor ondersteunend aan het afdelingshoofd Gebouwenbeheer.  

 
 
Belangrijkste interne contacten: 

Vakmannen, afdelingshoofd gebouwenbeheer, adjunct-afdelingshoofd gebouwenbeheer, 
werkcoördinatoren en meestergast, andere ploegbazen en administratief medewerkers 
gebouwenbeheer en de andere medewerkers van WoninGent (bv. wijkmonitor).  

Belangrijkste externe contacten: 

Huurders. 

 
Transparantie 
Participatie 
Verantwoordelijkheid 
Resultaatgerichtheid 
Coaching en begeleiding 
 

 
Organisatiecompetenties                     niveau 

Efficiënt werken 2 
Klantgerichtheid  2 
Samenwerken 2 

 

 
  

 
Functie specifieke competenties 

Nauwkeurig werken 1 
Organiseren 2 
Motiveren 1 
Coachen 1 

Team leiden 2 
Rapporteren 1 
Organisatiebetrokkenheid tonen 1 
Probleemoplossend werken 2 

 

 

 
Attitude 

 
 
 

 

Contacten 

Waarden 

Competentie-
profiel 

Zich flexibel opstellen 2 
Zich stressbestendig opstellen 2 
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Competenties WoninGent 
 
 
Competenties zijn vaardigheden waarover u moet beschikken om uw functie uit te voeren. 
De competenties staan beschreven in drie niveaus: niveau 1 is het laagste niveau, niveau 3 
het hoogste niveau.  Het gedeelte in het vet gedrukt is het niveau dat van toepassing  is op 
uw functie. Het is vanzelfsprekend dat, wanneer een hoger niveau wordt aangeduid, u ook 
de onderliggende niveaus beheerst. 
 
WoninGent stimuleert haar medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, zodat zij de 
competenties kunnen verwerven van een hoger niveau. De leidinggevenden coachen en 
begeleiden u daarbij, zodat u binnen de organisatie kan doorgroeien.  
De competentieprofielen worden daarom ook gebruikt bij de evaluaties.   
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