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Directeur-bestuurder, innovatieve volkshuisvester 

 
Groninger Huis zoekt een directeur-bestuurder die volkshuisvestelijke vraagstukken wil aanpakken.  

Er is in ons werkgebied veel te doen en er valt ook veel te bereiken. Daarom zoeken wij een bestuurder 

met innovatie-lef. Een bestuurder die kansen pakt en de versterkings- en verduurzamingsopgave van 

het vastgoed combineert met innovatieve bouwconcepten en zorgtechnologie.  

Maar ook een bestuurder met een maatschappelijk gevoel, iemand die kan verbinden en in staat is om 

in het krachtenveld van meervoudige belangen allianties te creëren en draagvlak te organiseren. Deze 

maatschappelijke rol vraagt om toegankelijkheid, innovatief vermogen en samenwerkingsgerichtheid 

richting alle geledingen, zowel in- als extern. Maar ook om serieuze betrokkenheid bij onze huurders en 

woningzoekenden waarbij onze Huurdersadviesgroep (HAG) wordt gezien als belangrijke (strategische) 

partner.  

Daarnaast willen we een directeur-bestuurder die op inspirerende wijze leidinggeeft en medewerkers 

het vertrouwen en de ruimte biedt om te kunnen excelleren. Samen maken wij het sociale gezicht van 

Groninger Huis en werken we aan de doorontwikkeling van de organisatie. Wat dit precies inhoudt is 

terug te lezen in de profielschets.  

 

Profiel van onze organisatie  

Wij zijn een woningcorporatie met ruim 4.400 woningen in de gemeenten Appingedam, Midden-Groningen, 

Oldambt en Delfzijl. We huisvesten mensen (of doelgroepen) die zijn aangewezen op de sociale huursector en 

bieden hen een thuis. Daarbij zijn we laagdrempelig, (klant)gedreven), samenlevings- en 

samenwerkingsgericht. In ons werkgebied hebben we te maken met een versterkingsopgave (door de 

gaswinning), een krimpende bevolking en een verduurzamingsopgave. Voorzieningen in woonkernen staan 

onder druk, jongeren trekken weg, bewoners maken zich zorgen over de veiligheid van de woning en voelen 

zich in de steek gelaten. Samen met bewoners en maatschappelijke partners pakken we de vraagstukken op. 

We willen een herkenbare en betekenisvolle rol vervullen voor de huurders, partners en stakeholders.  

 

Belangrijke uitdagingen 

Een duurzame toekomst is van vitaal belang voor ons allemaal. In ons beleidsplan voor 2019-2021 ‘Duurzaam 

effectief’ staan de uitdagingen voor de komende drie jaar. Medewerkers, huurders en stakeholders zijn 

betrokken geweest bij het benoemen van de uitdagingen. Dit vinden wij belangrijk, want daar doen we het 

voor.  

 

Twee belangrijke uitdagingen zijn: 

1. Het realiseren van passende, veilige en duurzame woningen waar bewoners zich thuis voelen en ook 

langer vitaal thuis kunnen wonen. Door demografische ontwikkelingen, de versterkingsopgave en de 

klimaatdoelstellingen moet de woningvoorraad worden aangepast en dat vraagt om een goed beeld van 

de huidige en gewenste woningvoorraad om de juiste investeringen te doen om te komen tot een 

toekomstbestendige woningvoorraad passend bij onze doelgroepen, duurzaam, voorzien van hedendaagse 

basiskwaliteit en ‘thuistechnologie’ waar nodig.  

2. Het betaalbaar houden van woningen en zorgen voor een leefbare woonomgeving. In ons werkgebied 

komt armoede relatief vaak voor. Daarom sturen we op de woonlasten en bieden we ondersteuning aan 

bewoners om huurachterstand te voorkomen.  

https://www.groningerhuis.nl/uploads/files/1/GH%20Beleidsplan%20Duurzaam%20effectief_.pdf
https://www.groningerhuis.nl/uploads/files/1/GH%20Beleidsplan%20Duurzaam%20effectief_.pdf
https://www.groningerhuis.nl/uploads/files/1/GH%20Beleidsplan%20Duurzaam%20effectief_.pdf
https://www.groningerhuis.nl/uploads/files/1/GH%20Beleidsplan%20Duurzaam%20effectief_.pdf
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We werken samen met bewoners en maatschappelijke organisaties aan een veilige en gezonde sociale 

infrastructuur en we ondersteunen bewonersinitiatieven die zijn gericht op het bevorderen van de 

leefbaarheid in hun buurt, wijk, dorp of stad. We bevorderen het onderlinge contact zodat bewoners ook 

voor elkaar wat kunnen betekenen en niet in een isolement terecht komen. Deze beweging die is ingezet 

en willen we samen met de nieuwe bestuurder verder brengen. 

 

Openheid en vertrouwen in een gezonde organisatie 

Wij staan in open verbinding met onze omgeving en pakken relevante signalen van bewoners en stakeholders 

op. Daar leren wij van. Heldere communicatie zowel binnen als buiten onze organisatie is een belangrijk 

aandachtspunt. We onderhouden een goede relatie met bewoners en stakeholders en dit brengt nieuwe 

inzichten. Vertrouwen (vanuit respect en gelijkwaardigheid) is voor ons de belangrijkste basis voor 

samenwerking. Om de uitdagingen waar te kunnen maken, hebben we een organisatie nodig die bestendig is 

en goed kan acteren op de huidige en toekomstige vraagstukken. We streven naar een in alle opzichten gezonde 

ontwikkelingsgerichte organisatie. 

 

De positie van de bestuurder in de organisatie 

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie, de realisatie van 

de strategische doelen en geeft richting aan de verdere ontwikkeling van Groninger Huis. Met respect en 

gevoel voor de omgeving weet de directeur-bestuurder interne en externe samenwerking te realiseren en het 

beste uit mensen te halen. De realisatie van een passende woningvoorraad vraagt om weloverwogen 

investeringsbeslissingen en een krachtige sturing waarbij de belangen van de huurders worden geborgd. 

Verder zorgt de directeur-bestuurder voor good governance, compliance en control binnen de (wettelijk) 

gegeven kaders. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC en ziet de commissarissen als 

belangrijke sparringpartners, waarmee de richting van de organisatie wordt besproken en waaraan ook 

dilemma’s worden voorgelegd.  

 

Een uitdagende klus 

De koers is helder, de organisatie staat en daarbij past een directeur-bestuurder die samen met ons de 

geschetste opgave gaat realiseren. Dat klinkt simpel, maar wij willen iemand die op de verschillende niveaus 

kan schakelen, goed kan luisteren, zichtbaar en betekenisvol is in het strategisch netwerk en een warme relatie 

met bewoners kan onderhouden. Daarom zoeken wij een innovatieve volkshuisvester met verbindende kracht 

en organisatiesensitiviteit gericht op de opgave en de doorontwikkeling van de organisatie. Maar ook iemand 

die zich met hart en ziel aan de huurders en medewerkers van Groninger Huis wil binden.  

 

Persoonlijk profiel van de directeur-bestuurder:  

De innovatieve volkshuisvester die wij zoeken is een gedreven maatschappelijk ondernemer met innovatie-lef 

en oprechte betrokkenheid bij bewoners en de volkshuisvestelijke vraagstukken. Daarnaast herken je jezelf in 

onderstaande punten:  

• Je bent een verbindend persoon, kunt goed luisteren en helder communiceren. Je beschikt over tact, 

overtuigingskracht en inlevingsvermogen. Je weet mensen emotioneel te raken en in beweging te krijgen 

en je bent ook bereid voor de ander te lopen.  

• Je bent samenwerkingsgericht, snapt ‘het spel’ in het (politiek) maatschappelijk krachtenveld en beschikt 

over een groot probleemoplossend vermogen. Je bent in staat om coalities te smeden om de strategische 

opgave te realiseren en de samenwerkingsverbanden duurzaam te onderhouden.  
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Je zorgt dat Groninger Huis in positie blijft zodat zij de belangen van de organisatie en haar huurders en 

stakeholders kan behartigen. 

• Je hecht grote waarde aan het overleg met Huurdersadviesgroep (HAG) en andere stakeholders. Je 

verdiept je oprecht in hun vraagstukken, doet nieuwe inzichten op en zoekt samen met hen naar adequate 

oplossingen. Door je manier van werken creëer je vertrouwen en waardering bij huurders en stakeholders.  

• Je bent besluitvaardig en doortastend, je weet wat je wilt, kunt richting geven en medewerkers hierin 

meenemen. Je ondersteunt MT-leden bij hun rolinvulling en ziet de ondernemingsraad als belangrijke 

overlegpartner. Je kunt de schaarse financiële middelen zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten.  

• Je beschikt over zelfkennis en bent een stabiel persoon, die aan de ene kant door natuurlijk overwicht in 

staat is om op overtuigende wijze visie en denkbeelden over te brengen, maar aan de andere kant 

voldoende flexibel is om een goede dialoog aan te gaan. 

 

Voor de directeur-bestuurder gelden de volgende functie-eisen: 

• Academisch werk- en denkniveau, strategisch inzicht, zelfkennis en verbindend en relativerend vermogen 

• Ervaring in een integraal eindverantwoordelijke positie: rust uitstralen, overzicht hebben en prioriteiten 

kunnen stellen.  

• Kennis van de volkshuisvesting; visie over de rol van de corporatie in het brede sociaal maatschappelijk 

domein. 

• Ervaring met coalitievorming en smeden van samenwerkingsverbanden. Een goed ontwikkeld gevoel 

voor bestuurlijke, ambtelijke en politiek-maatschappelijke verhoudingen. 

• Een enthousiasmerende en motiverende leiderschapsstijl gericht op samenwerking. 

• Voldoende bedrijfskundige kennis en ervaring voor financiële sturing, kostenbewustzijn en 

risicobeheersing. 

 

De procedure 

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk 22 december 2019 via sollicitatie@atrive.nl voorzien van een 

motivatiebrief en cv. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel en Veerle van den Enden van Atrivé. 

Voor meer informatie over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Veerle van den Enden via 

v.vanden.enden@atrive.nl of  06 - 12 59 31 14  

 

De eerste gespreksronde met Atrivé vindt plaats in het eerste deel van januari in Utrecht. De tweede 

gespreksronde is in de periode van 27 tot 31 januari 2020 met de selectiecommissie en Gerrit van Vegchel 

(senior adviseur Atrivé).  

 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voordat een benoeming plaatsvindt, 

beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform 

haar Beoordelingskader. 

 

 

mailto:sollicitatie@atrive.nl
mailto:sollicitatie@atrive.nl
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https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen
https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen

