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Idealis is een woningcorporatie en dè studentenhuisvester voor Wageningen en Ede. De 

belangrijkste doelgroep bestaat uit Nederlandse en buitenlandse studenten van Wageningen 

University, de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Van Hall Larenstein. Behalve 

huisvesting voor studenten bezit Idealis een beperkt aantal zelfstandige huurwoningen in de 

sociale en de vrije sector. Naast het bieden van huisvesting aan studenten biedt Idealis ook 

huisvesting aan jonge promovendi die gerelateerd zijn aan Wageningen University en 

Research Centre. De organisatie van Idealis bestaat uit ca 35 medewerkers. 

 

Idealis wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. 

 

De kernwaarden van Idealis zijn: proactief, duurzaam, relatiegericht, bewust kiezen. 

Idealis is geen 'gewone' woningcorporatie. 

 

Het specialisme is het verhuren van tijdelijke woonruimte aan een specifieke doelgroep, het 

omgaan met enorm veel verhuizingen in korte tijd, de bijzondere aandacht voor de kwaliteit 

van de woningen en een prettig leefklimaat voor de bewoners. In een jaar veranderen zo'n 

2.000 kamers van bewoner. Idealis heeft daardoor te maken met snel opeenvolgende 

generaties jongeren en, door de vele buitenlandse studenten, ook een variatie aan culturen en 

nationaliteiten. 

In deze dynamiek met een relatief grote invloed van externe omgevingsfactoren zijn aandacht 

voor vraag en woningaanbod, de relatie met de hoger onderwijsinstellingen in Wageningen en 

Ede, de betrokken gemeentes, kwaliteitsverbetering van woningbezit en vermindering van de 

kwetsbaarheid van verhuur van het woningbezit belangrijke aandachtspunten voor de 

organisatie.  

 
 
 
 
 
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat worden: 

- ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen; 

- vormgeven aan een strategische oriëntatie op de positie van Idealis, mede in het licht van 

nieuwe ontwikkelingen zoals het regeerakkoord; 

- doorvertalen van de strategische beleids- en organisatiedoelen naar de diverse 

beleidsvelden zoals volkshuisvesting, financiën , vastgoed (beheer en ontwikkeling) en het 

interne organisatiebeleid (inclusief personeelsbeleid); 

- leidinggeven aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert; 

- zorgen voor de ontwikkeling en het goede verloop van de planning- en controlcyclus; 

- zorgen voor de diverse interne en externe rapportages; 

- ontwikkelen en onderhouden van het relatienetwerk met externe belanghouders; 

- ontwikkelen en goed laten functioneren van de interne overlegstructuur; 

- is bestuurder in de zin van de WOR. 

 

 

 

 
 

Organisatie en context 

Functie 
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Bij de zoektocht naar de nieuwe directeur-bestuurder staan hierboven geformuleerde opgaven 

centraal en begrippen als nieuwe inspiratie, dynamiek, bindend element in het team, 

boegbeeld naar buiten en sterke relatie met externe stakeholders en met name met 

Wageningen UR.  

 

De directeur-bestuurder moet affiniteit hebben met de doelgroep; studentenhuisvesting is een 

bijzondere tak van sport binnen de volkshuisvestingssector. Dat vraagt om iemand die 

aansluiting heeft met de doelgroep, de specifieke wensen van de doelgroep doorgrondt, 

aansluit bij (internationale) ontwikkelingen zoals short stay en nieuwe ontwikkelingen 

initieert. 

 

De volgende competenties zijn essentieel voor invulling van de functie: 

 

Visie 

- Het overzien en begrijpen van ontwikkelingen, vertalen wat dit betekent voor het product 

en de dienstverlening van Idealis; het op basis daarvan ontwikkelen van lange termijn 

doelstellingen; 

- Heeft inzicht in hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen (maatschappelijk, politiek, 

volkshuisvestelijk) een impact hebben op de toekomst van de totale organisatie; 

- Ontwikkelt strategische doelstellingen voor Idealis en lange termijnplannen om deze te 

implementeren en realiseren; 

- Heeft een visie op invulling geven aan de rol van “excellente dienstverlener” en kan deze 

visie inspirerend en vol overtuiging uitdragen. 

 

Leiderschap 

- Richting en sturing geven aan het managementteam; 

- Toont daadkracht; 

- Het op een duidelijke manier toedelen en aanspreken op verantwoordelijkheden en te 

realiseren resultaten; 

- Stelt hoge kwaliteits- en voortgangseisen, maakt duidelijk wat van het managementteam 

als team en de individuele leden verwacht wordt; 

- Monitort de kwaliteit van leiderschap en de geleverde output gerelateerd aan de 

vastgestelde te behalen resultaten; 

- Ondersteunt MT-leden op passende manier bij het realiseren van de vastgestelde doelen; 

- Onderneemt passende actie als gemaakte afspraken of vastgestelde doelen niet 

gerealiseerd worden; 

- Treedt op als rolmodel door zelf het gewenste gedrag te laten zien; 

- Creëert teamspirit en stuurt op integrale samenwerking; 

- Draagt de visie van de organisatie duidelijk en inspirerend uit en stimuleert tot meedenken 

en invulling vanuit het managementteam. 

 

Verbinden 

- Het opbouwen en onderhouden van in- en externe netwerken die van nut zijn voor de 

organisatie en de realisatie van haar doelen; 

- Neemt deel aan netwerken die voor de organisatie van belang zijn; 

- Initieert de totstandkoming van netwerken die voor de organisatie van belang zijn; 

Profiel 
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- Maakt gebruik van netwerken om met relevante mensen en organisaties in contact te 

komen; 

- Brengt via diverse netwerken mensen en organisaties met elkaar in contact in belang van 

Idealis. 

 

Organisatie bewustzijn 

- Inzicht in de Idealisorganisatie en voor Idealis belangrijke andere organisaties;  

- Het kennen van relevante personen en verhoudingen en op basis hiervan inschatten wat de 

effecten zijn van (eigen) beslissingen en ontwikkelingen op samenwerking tussen Idealis 

en andere organisaties en de (gemeenschappelijke) activiteiten; 

- Begrijpt organisatieculturen; 

- Doorziet gewoontes en werkwijzen die onderdeel zijn van organisatieculturen en weet er 

gebruik van te maken om resultaten te bereiken; 

- Doorziet onuitgesproken en historisch gegroeide regels en belemmeringen en weet deze in 

te zetten of om te buigen ten dienste van te behalen resultaten; 

- Herkent en maakt gebruik van beïnvloedingslijnen in een organisatie 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIE-EISEN 

Kennis en ervaring: 

- academisch denk- en werkniveau, generalist, bindend en relativerend vermogen, 

- relevante ervaring als directeur en/of bestuurder, 

- aantoonbare kennis van de volkshuisvesting dan wel het vermogen zich die snel eigen 

te maken, 

- bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling, 

- visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, 

- ondernemerschap, nuchtere en praktische zakelijke instelling, 

- gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen. 

 
 
 

 

 

HONORERING 

De bezoldiging is conform de Wet Normering Topinkomens circa € 65.000,-- bruto op 

jaarbasis (volgens staffel 85.000 euro inclusief werkgeversbijdrage). 

 
 

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Functie-eisen 



  5 van 5 

 

 

 

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u 
contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt 
u terecht bij managementassistente Carolien Meijer, beiden via telefoonnummer 033-
4459050. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl. 
 
 
 

 

U wordt verzocht te reageren voor 25 maart. 

 

PublicSpirit zal de resultaten aan de selectiecommissie in week 16. De selectiegesprekken bij 

Idealis zullen plaatsvinden in de weken 17 tot en met 19. Een assessment en een screening 

kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op 

de website kunt u solliciteren via de direct reageren button. U kunt hier een motivatiebrief en 

een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch 

gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de direct reageren button onverhoopt niet werken, 

dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. 

Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 4520. 

 

Solliciteren 

Meer informatie 

mailto:info@publicspirit.nl
mailto:info@publicspirit.nl


  

	  

Profielschets directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Langedijk 
 
Definitieve versie, 12 december 2014 
 
 
Woningbouwvereniging Langedijk 
Woningbouwvereniging Langedijk is een woningcorporatie in de gemeente Langedijk met circa 1400 
verhuureenheden en circa 250 koopgarant woningen. De organisatie is financieel gezond. De voordelen 
van de kleine schaal wegen ruimschoots op tegen de nadelen. Er is bewust voor gekozen de huidige 
schaal te behouden. Op deze wijze blijft Woningbouwvereniging Langedijk herkenbaar voor haar be-
woners en aanspreekbaar voor de gemeente. Ze kan daardoor lokaal kleur geven aan de kwaliteit van 
het wonen. De woningbouwvereniging wil voorop lopen in het bieden van mogelijkheden, keuzevrijheid 
en kwaliteit in wonen, met name aan mensen die daar zelf niet goed in kunnen voorzien. Ze wil bijdra-
gen aan een vitale sociale woningsector bestaande uit duurzaam betaalbare huur- en koopwoningen. 
Woningbouwvereniging Langedijk concentreert zich op de kerntaken. 
 
De directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder is op basis van de statuten belast met de dagelijkse leiding van de organisa-
tie. Het bestuur richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van de onderneming en zet 
zich in om de gewenste volkshuisvestingsprestaties tegen aanvaardbare kosten te realiseren. 
 
De opgaven van de directeur-bestuurder 
Naast de statutaire verantwoordelijkheden en taken van de directeur-bestuurder is hij/zij verantwoor-
delijk voor een goede besturing en legitimering van de woningbouwvereniging. De volgende specifieke 
verantwoordelijkheden en taken zijn dan van belang.  
• Het bewaken van de financiële continuïteit (inclusief de kredietwaardigheid en financierbaarheid) 

van de onderneming. Hiertoe dient de begrotings- en rekeningcyclus. 
• Het zorgdragen dat de werkorganisatie zich verder goed ontwikkelt, doelmatig blijft en naar beho-

ren functioneert. 
• Het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. 
• Het continueren en op termijn actualiseren van een goed strategisch voorraadbeleid, dat beant-

woordt aan de door de demografische ontwikkelingen veranderende behoeften in het eigen werk-
gebied. 

• Het verder uitbouwen van een constructieve samenwerking met de maatschappelijke partners 
waaronder de huurdersorganisatie, de lokale overheid en maatschappelijke partners ten behoeve 
van de realisatie van de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie. 

• Het actief en tijdig informeren van externe en interne toezichthouders en het optimaliseren en be-
waken van de kwaliteit van de governance van Woningbouwvereniging Langedijk. 

• Het zorgdragen dat de vereniging goed functioneert.  
 

Bestuurlijke context 
Woningbouwvereniging Langedijk is een vereniging. De algemene ledenvergadering is het hoogste or-
gaan van de vereniging. Doorgaans vindt twee keer per jaar een ledenvergadering plaats. Belangrijke 
bevoegdheden van de algemene ledenvergadering zijn het goedkeuren van de begroting en de jaarre-
kening en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht.  
 
 
 



  

	  

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in de woningcorporatie. De RvT staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht richt 
zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in 
aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De Raad van Toezicht is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht beslist over be-
noeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De Raad van Toezicht van Wo-
ningbouwvereniging Langedijk bestaat uit 5 leden. 
 
Managementteam 
Het managementteam van de woningbouwvereniging bestaat uit drie leden: de manager woondien-
sten, de coördinator nieuwbouw/woningbeheer en de controller. De directeur-bestuurder geeft leiding 
aan het managementteam en is voorzitter van de vergaderingen van het managementteam.  
 
Profiel van de directeur-bestuurder 
Bij een overzichtelijke organisatie als Woningbouwvereniging Langedijk staat de menselijke maat voor-
op. De persoon van de directeur-bestuurder is beeld- en koersbepalend. Om de verantwoordelijkheden 
en kerntaken van de directeur-bestuurder op een goede manier te kunnen vervullen, dienen de cultuur 
van Woningbouwvereniging Langedijk en de persoonskenmerken van de directeur-bestuurder bij el-
kaar te passen en kent het profiel van de kandidaat in ieder geval de volgende zwaartepunten, die 
hieronder nader zullen worden toegelicht: 
 
• Bestuurder met verbindende bestuursstijl 
• Financiële- en bedrijfseconomische kennis 
• Volkshuisvestelijke kennis en ervaring met vastgoedmanagement 
• Hands on mentaliteit 
• Maatschappelijk betrokken 
• Persoonlijke kwaliteiten 

 
Bestuurder met verbindende bestuursstijl 
De directeur-bestuurder dient een verbindende bestuursstijl te hebben. Er wordt verwacht dat de di-
recteur-bestuurder zowel intern als extern in staat is mensen met elkaar te verbinden en meer speci-
fiek de corporatie te verbinden met haar belanghouders en met de omgeving, vanuit de kerntaken van 
de woningcorporatie.  
 
De directeur-bestuurder dient te beschikken over inzicht en ervaring met politieke en maatschappelijke 
processen. Hij/zij moet in staat zijn het corporatiebeleid en gemeentebeleid met elkaar te verbinden. 
Hij/zij bevordert dat er met de gemeente prestatieafspraken in voldoende mate worden uitgevoerd en 
geactualiseerd. Bestuurservaring is een pre. 
 
Benodigde competenties: Netwerken en teambuilding. 
 
Financiële- en bedrijfseconomische kennis 
De directeur-bestuurder is iemand die in staat is het ondernemingsplan van de onderneming te opera-
tionaliseren en tot uitvoer te brengen. Hij/zij staat voor een doelmatige en professionele bedrijfsvoe-
ring. Hij/zij heeft voldoende kennis van de financiële en bedrijfseconomische aspecten van een wo-
ningcorporatie. De directeur-bestuurder is in staat de organisatie professioneel verder te ontwikkelen. 
 
Benodigde competenties: Resultaatgerichtheid, motiverende kracht. 



  

	  

 
Volkshuisvestelijke kennis 
De directeur-bestuurder is iemand die in staat is de volkshuisvestelijke ontwikkelingen in Langedijk te 
vertalen naar een heldere portefeuillestrategie waarin tijdig en goed gedoseerd wordt ingespeeld op de 
noodzakelijke transitie van de voorraad. 
 
De bestuurder heeft kennis van en ervaring met vastgoedontwikkeling, –beheer en –exploitatie zodat 
hij/zij in staat is het bezit van de corporatie nu en in de toekomst optimaal te exploiteren en te trans-
formeren. 
  
Benodigde competenties: Visieontwikkeling en planning. 
 
Hands on mentaliteit 
De directeur-bestuurder is iemand die initiatief en durf toont zonder de risico’s uit het oog te verliezen. 
Ambitie en lef, passend bij de missie en doelen van de organisatie en bij het werkgebied, mogen niet 
ontbreken. De directeur-bestuurder is iemand met een mentaliteit van aanpakken. Door de schaal van 
de organisatie zal hij/zij zelf productief dienen te zijn. 
 
Benodigde competenties: Doelgerichtheid en innovatief. 
 
Maatschappelijk betrokken 
Maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met volkshuisvesting en bouwen is vereist. Het is van be-
lang dat de kandidaat ervaring heeft met het leiden van een maatschappelijke onderneming en ‘fee-
ling’ heeft met het leiding geven aan een kleinere organisatie die geworteld is in de lokale samenle-
ving. 
 
De directeur-bestuurder is iemand die stevig in de schoenen staat en zowel mensen binnen de organi-
satie als belanghouders kan stimuleren en verbinden; een open iemand die staat voor zijn/haar men-
sen en ze kan inspireren, loyaal is, en wanneer nodig ook standvastig en duidelijk kan zijn. 
 
Benodigde competenties: Overtuigingskracht, betrouwbaarheid. 
 
Persoonlijke kwaliteiten 
In essentie draait het niet alleen om (analytische) intelligentie maar ook om emotionele intelligentie en 
ervaring. Naast de vakinhoudelijke kennis waarvoor intelligentie in analytische vaardigheden onmis-
baar is, is voor het leiden van een woningcorporatie ook emotionele intelligentie onmisbaar. De vol-
gende persoonlijke kenmerken zijn dan onder andere van belang: 
 
• Herkenbaar zijn, ambitieus en staan voor de kwaliteit van wonen 
• Lokaal betrokken en in de gemeenschap staan 
• ‘Het kleine eren’ en bewust kiezen voor de huidige schaal en omvang 
• Open en eerlijk 
• Gevoel voor verhoudingen; de sfeer goed aanvoelen 
• Aanspreekbaar 
• Zelfbewust maar geen groot ego 
• Verantwoordelijk 
• Relativerend vermogen, sociale vaardigheden en oog voor de menselijke maat zijn van wezenlijk 

belang 
 



  

	  

 
 
Het profiel van de directeur-bestuurder ziet er dan ook als volgt uit: 
 
Kennis, ervaring en 
vaardigheden 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 
• Aantoonbare kennis en affiniteit met de sector 
• Bestuurlijke ervaring is een pre 
• Gedegen bedrijfskundige en financiële expertise 
• Inzicht in de bedrijfsvoering 
• Kennis van volkshuisvesting vastgoedontwikkeling en –beheer en  

-exploitatie 
• Goede communicator en netwerker 
• Bewust van maatschappelijke rol van corporatie 
• Goed gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen 
• Initiërend, resultaatgericht 
• Besluitvaardig 

 
Randvoorwaarden 
 
Governancecode en Aedescode 
Woningbouwvereniging Langedijk onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het 
bestuur en het toezicht in de Governancecode en de Aedescode. De kandidaat wordt verondersteld be-
kend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld.  
 
Overig 
De directeur-bestuurder is woonachtig in Noord-Holland of bereid daarheen te verhuizen.  
 
 
Dienstverband 
Fulltime (36 uur) 
 
De salariëring vindt plaats op grond van de nieuwe Wet Normering Topinkomens. Een lid van het be-
stuur wordt maximaal voor 4 jaar benoemd. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maxi-
maal 4 jaar plaatsvinden. Na een jaar wordt geëvalueerd of er een wederzijdse klik is; er zal dus eerst 
een arbeidscontract voor een jaar worden aangegaan. 
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Profielschets directeur-bestuurder  
  
Functie directeur-bestuurder  
De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat worden: 
  

- Ontwikkelen van de strategische beleids- en organisatiedoelen van de woningcorporatie, mede 
in het licht van nieuwe ontwikkelingen zoals het regeerakkoord en de Herzieningswet 

- Doorvertalen van de strategische beleids- en organisatiedoelen naar de diverse beleidsvelden 
zoals volkshuisvesting, financiën, vastgoed (beheer en ontwikkeling) en het interne 
organisatiebeleid (inclusief personeelsbeleid). 

- Zorgen voor de realisatie van het afgesproken beleid. 

- Leidinggeven aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert. 

- Zorgen voor de ontwikkeling en het goede verloop van de planning- en controlcyclus. 

- Zorgen voor de diverse interne en externe rapportages. 

- Ontwikkelen en onderhouden van het relatienetwerk met externe belanghouders. 

- Ontwikkelen en goed laten functioneren van de interne overlegstructuur. 

- Zorgen voor een goede communicatie en overleg met de leden en de huurders 
 

Profieleisen 
 
De directeur-bestuurder werkt met hart voor de volkshuisvesting, heeft een natuurlijk overwicht en 
straalt gezag uit.  
De directeur-bestuurder is een verbinder, een doorpakker en afmaker. Hij/zij is strategisch sterk en 
koersvast; opereert slagvaardig en overtuigend op verschillende niveaus binnen en buiten (collega 
corporaties, zorginstellingen, politiek/bestuurlijk, stakeholders) met sterk gevoel voor de 
politiek/bestuurlijke omgeving en de bedrijfseconomische mogelijkheden.  
 
De directeur-bestuurder is een motiverend leider, een goede, open communicator met gevoel voor 
menselijke verhoudingen, die samenhang en openheid brengt in de organisatie. Hij/zij kan mensen 
inspireren en kan mensen aanspreken; de directeur-bestuurder is toegankelijk en beschikt over een 
gezonde dosis humor.  
De directeur-bestuurder is een teamplayer en weet de organisatie te coachen en te stimuleren tot 
resultaatgericht functioneren. Hij/zij is toegankelijk voor signalen en aanspreekbaar voor 
medewerkers. Het personeelsoverleg is een gesprekspartner waar hij/zij rekening mee houdt als 
klankbord vanuit de organisatie.  
Hij/zij zet aan tot constructieve discussie met medewerkers en neemt op grond daarvan duidelijke 
beslissingen. De directeur-bestuurder beschikt over een goed vermogen tot zelfreflectie, is 
constructief kritisch ten opzichte van anderen en zichzelf. De directeur-bestuurder is het gezicht van 
Helpt Elkander naar de omgeving en weet de Raad van Toezicht en belanghebbenden goed te 
informeren en draagvlak te verkrijgen over de keuzes van de woningbouwvereniging en de plannen 
die daaruit voortvloeien. Weet relaties goed te onderhouden, ook wanneer niet alle belangen van 
relaties behartigd kunnen worden. De directeur-bestuurder onderhoudt een goede relatie met de 
Raad van Toezicht, informeert de Raad adequaat en betrekt de Raad tijdig bij vraagstukken van 
belang. 
  
 



 

Profielschets directeur-bestuurder 

 
 
 
 
 
 
De directeur-bestuurder is een generalist die samengevat beschikt over: 
 

- academisch denk- en werk niveau; 

- bindend en relativerend vermogen; 

- relevante ervaring als directeur en/of bestuurder; 

- aantoonbare ervaring in de volkshuisvesting; 

- bedrijfskundig inzicht en een resultaatgerichte instelling; 

- visie op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen; 

- ondernemerschap, pragmatische en zakelijke instelling; 

- kennis van projectontwikkeling in de initiële fase; 

- ervaring in het ontwikkelen van portefeuillebeleid; 

- inzicht in de financiële en bedrijfseconomische processen; 

- gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen; 
 

Competenties  
De directeur-bestuurder beschikt over de volgende competenties: 
  
Strategische visie  
Heeft een nadrukkelijke opvatting over de te leveren prestaties van de corporatie, kan deze 
opvatting intern en extern uitdragen en concentreert zich daarbij op hoofdlijnen en 
langetermijnbeleid.  
Kan de visie omzetten in strategische keuzes, langetermijnbeleid en concrete jaarplannen. 
 
Communiceren  
Communiceert mondeling op een manier die duidelijk, vloeiend en to-the-point is en die bovendien 
de aandacht vasthoudt, zowel in een groep als in een een-op-een situatie. Sluit in een gesprek of 
presentatie aan bij de behoeften van gesprekspartners. Controleert in gesprekken met anderen of de 
boodschap begrepen is. Spreekt met zelfvertrouwen in het openbaar.  
 
Besluitvaardigheid  
Neemt besluiten op basis van weging van relevante informatie, meningsvorming en/of alternatieven 
en weet daarbij onderscheid aan te brengen tussen hoofd- en bijzaken. Neemt rationele, realistische 
en gegronde beslissingen. Weet diverse scenario’s met een redelijke mate van voorspelbaarheid te 
hanteren. 
  
Natuurlijk gezag  
Is in staat te binden en doelgericht sturing te geven aan samenwerkingsverbanden. Neemt op 
natuurlijke wijze het voortouw, betrekt anderen en motiveert hen voor het realiseren van 
gemeenschappelijke doelen. Kan vanuit een coachende rol anderen ontwikkelen. Is niet bang voor 
kritiek. 
  
Netwerken 
Bouwt en onderhoudt actief een divers netwerk met invloedrijke personen die voor de organisatie 
belangrijk zijn, brengt daarbij de juiste mensen met elkaar in contact. Vertegenwoordigt de 
organisatie op het hoogste niveau, slaagt erin de aandacht te krijgen en bindt mensen aan zich. 



 

Profielschets directeur-bestuurder 

  
 
 
 
 
 
Omgevingsbewustzijn 
Bewust van maatschappelijke, politieke en andere omgevingsfactoren en kan daar op inspelen. 
Herkent ontwikkelingen in de omgeving die de corebusiness van de organisatie raken. Gebruikt 
meerdere netwerken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.  
 
Leiderschap  
Draagt op inspirerende en duidelijke wijze de noodzaak van de gekozen richting uit. Beschikt over 
verschillende stijlen van leidinggeven en wisselt soepel tussen de verschillende stijlen, afhankelijk 
van situatie en persoon. Is in staat veranderingen te initiëren en te ondersteunen.  
 
Personeel 
Heeft oog voor menselijke aspecten en het belang van human resources: het aantrekken en 
behouden van goed personeel, mede door opleiden, motiveren en evenwichtig beoordelen.  
 
Resultaatgericht  
Is gericht op het eindresultaat. Spreekt in termen van output en outcome. Gaat door totdat het doel 
is bereikt c.q. het resultaat is geboekt. Pakt door om zaken af te maken. Laat zien tot welk resultaat 
zijn inspanningen hebben geleid. Behaalt zichtbaar resultaat. 
  
Honorering 
Volgens de nieuwe regeling van de Minister van Wonen en Rijksdienst is de bezoldiging maximaal € 
93.000,- per jaar (categorie B) inclusief de volledige pensioenlasten en inclusief een eventuele 
onkostenvergoeding. 
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1. Inleiding 
 

In de vergadering van juni 2015 heeft de huidige directeur-bestuurder de Raad 
van Toezicht (RvT) geïnformeerd over zijn voornemen als bestuurder te gaan 
stoppen en heeft hij de RvT gevraagd een opvolger voor hem te zoeken. De 
RvT heeft daarmee ingestemd en het initiatief genomen voor een  
opvolgingsprocedure onder begeleiding van D. van Ginkel van Consort. 

 
De RvT onderkent het belang van een zorgvuldige selectieprocedure en heeft 
daarom besloten verschillende partijen te betrekken bij het opstellen van de 
profielschets voor de nieuwe directeur-bestuurder: de ondernemingsraad 
(OR), de huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) en het 
managementteam (MT).  
 
 
2. Profiel van Het Gooi en Omstreken 

 
Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een actieve, 
maatschappelijk betrokken woningcorporatie met circa 7.900 verhuur-eenheden 
die comfortabele en betaalbare huisvesting biedt aan inwoners van de 
gemeenten Baarn, Blaricum, 
Bunschoten, Bussum, Hilversum en 
Wijdemeren. 

 
Het Gooi en Omstreken heeft als 
missie om mensen met een 
bescheiden inkomen of mensen in een 
kwetsbare positie goede en 
betaalbare huisvesting in een prettige 
buurt in het Gooi, de Vechtstreek en 
Eemland te bieden. 

 
De visie op de volkshuisvesting in de werkgemeenten wordt geïllustreerd door 
de pay-off: “Gewoon Goed Wonen”. Het Gooi en Omstreken is een organisatie 
met een maatschappelijke taak. Als woningcorporatie levert Het Gooi en 
Omstreken een substantiële bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken rondom wonen. Deze bijdrage richt zich op de kerntaak van 
woningcorporaties, namelijk het zorgen voor voldoende, betaalbare en 
kwalitatief goede woningen voor lagere inkomens, voor ouderen, voor 
gehandicapten en voor personen die zorg en begeleiding behoeven. 
 
Deelname aan commerciële activiteiten is eerder uitzondering dan regel bij Het 
Gooi en Omstreken. De uitzonderingen betreffen activiteiten die goed 
aansluiten bij de kerntaak of in het verlengde daarvan liggen.  
 
Daarnaast richt Het Gooi en Omstreken zich op activiteiten die sociale 
ontwikkelingen versterken en op activiteiten die gericht zijn op de lagere 
middeninkomens. 

 
Het uitgangspunt bij alle handelingen is om met de beperkte beschikbare 
middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. De omvang van de organisatie 
past bij de omvang van het bezit. Er wordt sober en doelmatig gewerkt. Het Gooi 
en Omstreken voert duurzaam beleid en wil aansprekende resultaten realiseren. 
Het Gooi en Omstreken is en blijft een financieel gezonde organisatie om vanuit 
deze basis actief te kunnen werken aan de volkshuisvesting. 

 
Consultatie van 
belanghebbenden 

 
Zes gemeenten 
als werkgebied 

 
Gewoon 
Goed Wonen 

 
Commercieel is 
uitzondering 

 
Sociale ontwikkeling 
versterken 

Sober 
Doelmatig 
Duurzaam 
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Het Gooi en Omstreken is een slagvaardige en ondernemende organisatie die 
met behulp van moderne instrumenten een solide en efficiënte bedrijfsvoering 
heeft. De verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie gelegd met ruimte 
voor flexibiliteit, handelingsvrijheid en oplossingsgerichtheid van medewerkers. 
Altijd wordt gezocht naar een goede balans tussen de wens van de klant 
enerzijds en het bewust omgaan met het bedrijfseconomische aspect 
anderzijds.  

Elke dag zetten circa vijfenzestig medewerkers van Het Gooi en Omstreken zich 
in om de doelstellingen van de organisatie te realiseren. Het Gooi en Omstreken 
is opgebouwd uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Financiën. Elk 
onderdeel wordt aangestuurd door een manager. Deze managers maken deel 
uit van het managementteam onder voorzitterschap van de directeur-bestuurder 
met de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan.  

 

 
3. Beleidsplan 2013 – 2018 

 
Het beleidsplan 2013 – 2018 
“Investeren in groen en 
betaalbaar wonen” kent drie 
speerpunten: 

•  Comfortabel Wonen  

•  Betaalbaar Wonen  

•  Wonen in de regio  
 
In dit beleidsplan, en het recente 
position paper, zijn op basis van 
een solide en efficiënte 
bedrijfsvoering voor de drie 
terreinen de volgende opgaven 
geformuleerd: 

Solide 
Efficiënt 
Oplossingsgericht 
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Comfortabel wonen: Het leveren van modern wooncomfort is een 
basisopgave. In 2018 hebben de woningen gemiddeld een energielabel B; 
hiertoe worden 4.200 woningen in de beleidsperiode nageïsoleerd.  
 
Betaalbaar wonen: In 2018 een huurvoorraad van 95% sociaal waarvan 70% 
bereikbaar voor de laagste inkomens en 5% vrije sector ten behoeve van 
hogere inkomens. 

 
Wonen in de regio: In de periode een nieuwbouwproductie van 350 
woningen; resultaat afhankelijk van marktomstandigheden en 
verkoopresultaat.  
 
De uitvoering van dit beleidsplan is in volle gang. Bij de recente visitatie (2014) 
heeft  Het Gooi en Omstreken een overall score van 7,6 behaald en dit vormt 
mede een aansporing voor de voortzetting van het beleidsplan. Het 
beleidsplan vormt het handelingskader voor de directeur-bestuurder. 
 

 

4. Formele positie 
 

De directeur-bestuurder van Het Gooi en Omstreken is bestuurder in de zin der 
wet. Dat betekent dat hij/zij formeel eindverantwoordelijk is voor het 
functioneren/besturen van de organisatie en de medewerkers binnen de 
organisatie. De bestuurder is de werkgever en heeft een formele en juridische 
relatie met de medewerkers. 

 
De bestuurder bewaakt samen met de RvT de kwaliteit van de governance met 
de daarbij behorende hoge standaard. Naast de governance in formele zin 
wordt daarbij invulling gegeven aan de toezichthoudende rol van de RvT en 
treedt de RvT ook op als sparringpartner van de bestuurder. De bestuurder is 
ook de bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden en fungeert 
daarmee als overlegpartner voor de ondernemingsraad. 
 

 
5. Profiel: een rentmeester met ideeën voor de  toekomst 

 
Een erfenis waar met trots op terug wordt gekeken 
Het Gooi en Omstreken heeft veel bereikt, daarover is iedereen het volmondig 
eens. “Als alle corporaties hadden gewerkt als Het Gooi en Omstreken was 
er geen parlementaire enquête nodig geweest”. Deze uitspraak van de HGO, 
opgetekend door de visitatiecommissie in 2014, drukt in één zin uit waar Het 
Gooi en Omstreken voor staat. 

 
Het Gooi en Omstreken heeft een reputatie opgebouwd van een betrouwbare 
corporatie die altijd dicht bij de kerntaak is gebleven. “Gewoon Goed Wonen” 
is daarom niet zomaar de pay-off van de organisatie. De focus op drie 
speerpunten uit het huidige beleidsplan (comfortabel wonen, betaalbaar 
wonen en wonen in de regio) past naadloos bij hoe Het Gooi en Omstreken 
wil werken en hoe de organisatie de maatschappelijke taak wil invullen. 

 
Het Gooi en Omstreken heeft dit bereikt door consequent beheerste groei en 
realistische ambities na te streven en dicht bij de kerntaak te blijven. De focus 
is altijd op sociale woningbouw gericht geweest. Met gemeenten wordt  goed 
samengewerkt. De huurdersorganisatie (HGO) wordt beschouwd als een echt 
onderdeel van de organisatie en op alle momenten en bij alle onderwerpen 
als volwaardige gesprekspartner meegenomen in het functioneren van de 
organisatie. 

 

 
Bestuurder 
in de zin  
der wet 
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Het woningbezit staat er onderhoudtechnisch goed voor, de financiën zijn op 
orde en de investeringsruimte wordt benut om te verduurzamen en de 
betaalbare woningvoorraad op peil te houden. De realisatie van het 
beleidsplan “Investeren in groen en betaalbaar wonen” ligt op koers. De 
organisatie is transparant en legt verantwoording af over de prestaties.  
 
Dit is de erfenis voor de bestuurder van Het Gooi en Omstreken. Dit beeld van 
Het Gooi en Omstreken, deze kernwaarden, deze reputatie en dit 
maatschappelijk profiel wil Het Gooi en Omstreken behouden en uitbouwen. 
Hier begint het rentmeesterschap van de bestuurder. 

De externe ontwikkelingen: positiebepaling en de huurder centraal 
We zien de volgende ontwikkelingen waar de  bestuurder mee te maken gaat 
krijgen: 

 

 De nieuwe Woningwet introduceert een nieuwe dynamiek met 
betrekking tot de samenwerking tussen corporatie, gemeenten, 
belangenhouders en huurders.  

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale woningen zal nog lang 
hoog op de agenda staan en vragen om nieuwe innovatieve ideeën. 

 De sociale vraagstukken van huurders veranderen, denk aan de 
problematiek van vluchtelingen die komende jaren de volle aandacht 
zal vergen. Het Gooi en Omstreken zal moeten blijven nadenken over 
de vraag welke maatschappelijke rol zij vanuit volkshuisvestings-
perspectief  wil (blijven) spelen. 

 De positie van huurders is verstevigd en vraagt om nieuwe vormen van 
samenwerking. 

 Het huidige beleidsplan is halverwege de realisatieperiode en zal over 
een jaar opnieuw ter hand moeten worden genomen. 

De interne organisatie: doorontwikkelen  
Ook intern heeft Het Gooi en Omstreken goede resultaten  behaald. De 
organisatie is kostenefficiënt en presteert goed op het vlak van 
dienstverlening. Door de recente reorganisatie is de organisatie slank van 
opzet. Huurders zijn tevreden over de dienstverlening en Het Gooi en 
Omstreken beschikt over een goede relatie met de HGO. In de Aedes 
benchmark scoort Het Gooi en Omstreken AB-status en het streven is gericht 
op een AA-status.  

 
Het eigenaarschap van MT en medewerkers is een aandachtspunt. Een bij de 
opgave passend personeelsbeleid is een voorwaarde. Het Gooi en 
Omstreken wil blijven beschikken over gemotiveerde en kwalitatief goed 
opgeleide medewerkers.  

 
Ook hier is de opdracht voor de bestuurder om de organisatie, met behoud 
van de huidige kwaliteiten en goede resultaten tot op heden, verder uit te 
bouwen en ervoor te zorgen dat de interne organisatie gelijke pas houdt met 
de externe ontwikkelingen. En daarbij geldt natuurlijk dat de organisatie 
compliant blijft met betrekking tot de condities van externe toezichthouders.  

 
 

6. Kennis en ervaring 

 
De bestuurder is het boegbeeld van Het Gooi en Omstreken, maar vooral een 
boegbeeld dat voor alle partijen herkenbaar en aanspreekbaar is, 
betrouwbaar op alle echelons en vooral uit op samenwerking. Een authentieke 
bestuurder met visie op de volkshuisvesting, met de huurder altijd als centrale 
focus. In staat om anderen binnen en buiten de organisatie enthousiast te 
krijgen. Om dat mogelijk te maken zoekt Het Gooi en Omstreken een 
bestuurder die over de volgende kwaliteiten beschikt: 
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• Ervaring in een bestuurlijke/directiefunctie in een professionele organisatie 
met een politiek/bestuurlijke context; 

• Maatschappelijk bevlogen en succesvol in het maatschappelijke 
ondernemerschap, een sociaal hart op de goede plek; 

• Actieve/effectieve en samenhangende strategische sturing op basis van 
het beleidsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan; 

• Visionair leiderschap, gecombineerd met het vermogen om strategie 
interactief vorm te geven; 

• Ondernemerschap, durf en lef, met een bij de maatschappelijke positie 
behorend gevoel voor risicobeheersing en invulling van de governance; 

• Academisch werk- en denkniveau; 

• Bewezen bestuurlijke en/of managementervaring; 

• Bedrijfseconomisch inzicht; 

• Affiniteit met en kennis van de volkshuisvesting. 
 

Deskundigheden, de matrix 
Over de noodzakelijke deskundigheden bestaat geen twijfel. Gebruikmakend 
van ‘de deskundigheidsmatrix’ zoekt Het Gooi en Omstreken de volgende  
deskundigheden: 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. Vereiste competenties 

 
Ten aanzien van competenties wordt de geschiktheid van de bestuurder 
beoordeeld op de volgende competenties welke voor de toetsing door de 
Autoriteit Woningcorporaties moeten worden gemotiveerd/onderbouwd (zie 
toelichting per competentie in bijlage 2):  

 Authenticiteit  

 Besluitvaardigheid 

 Integriteit en moreel besef 

 Leiderschap  

 Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en -verantwoordelijkheid  

 Overtuigingskracht 

 Resultaat- en klantgericht  

 Samenwerkingsvermogen 

 Vakinhoudelijke kennis en visie 

 Zelfreflectie 
 



 
Profielschets directeur-bestuurder Het Gooi en Omstreken – 24 oktober 2015 Pagina 7 van 11 

Onverenigbaarheden bij benoeming 
De functie van bestuurder is onverenigbaar met: 
 

 Het lidmaatschap van de RvT, een college van B&W, een college van 
Provinciale Staten. 

 Een directe werkrelatie (nu of in het recente verleden) met (rechts-)per-
sonen of vennootschappen die op commerciële wijze of met een 
winstoogmerk activiteiten uitoefenen voor of met Het Gooi en Omstreken 
(belangenverstrengeling). 

 Eerdere verantwoordelijkheid bij organisaties die te maken hebben gehad 
met een aanwijzing of maatregel voor falend beleid, bijzonder toezicht of 

betrokkenheid bij financieel-economische misstanden.  
 
 

8. De wervingsprocedure 
 

Selectiecommissie 
De RvT is verantwoordelijk voor de opvolging en daartoe is een 
selectiecommissie ingesteld bestaande uit twee leden van de RvT (voorzitter 
en de vice-voorzitter). Het managementteam (MT) van Het Gooi en 
Omstreken heeft één lid  voorgedragen die, met een adviserende rol,  deel zal 
uitmaken van de selectiecommissie.  
 
De huidige bestuurder is voor de commissie gedurende de hele procedure 
beschikbaar voor informatie en consultatie en zal goed geïnformeerd worden 
over de procedure en de voortgang met het oog op de interne communicatie. 
Vanuit de organisatie zal secretariële ondersteuning  worden geregeld. 
 
De werving 
De werving zal plaatsvinden door middel van een openbare werving in een of 
meer (dag)bladen en (digitale) vacature websites. 
 
De selectie 
De selectiecommissie zal een keuze maken van 4-6 kandidaten waar zij 
kennis mee maakt. Met deze kandidaten wordt een gesprek gevoerd. In een 
tweede ronde zal de commissie met nog enkele kandidaten een tweede 
gesprek voeren om uiteindelijk tot een voorstel van één kandidaat  te komen 
die in de ogen van de selectiecommissie benoembaar is. In deze fase zal ook 
referentieonderzoek plaatsvinden. De RvT maakt kennis met de door de 
selectiecommissie voorgestelde kandidaat en spreekt zich uit over de 
benoembaarheid.  Deze kandidaat zal vervolgens aan OR, MT en HGO 
worden gepresenteerd en aan hen zal na een kennismakingsgesprek worden 
gevraagd of zij de kandidaat ook benoembaar achten. 

 
Assessment, arbeidsvoorwaarden, benoeming, ILT-procedure 
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het assessment vindt 
plaats op basis van de profielschets èn de competenties zoals gehanteerd 
door het ILT. Deze resultaten kunnen dan daarmee ook worden meegenomen 
in de onderbouwing van de benoeming aan de minister van BZK (ILT). 
 
Na afronding van de procedure met de beoogde kandidaat waaronder de 
arbeidsvoorwaarden (op basis van geldende WNT normen), mogelijke termijn 
van indiensttreding, etc. neemt de RvT een voorgenomen benoemingsbesluit, 
onder voorwaarden van een advies van de OR en een positieve zienswijze 
van de minister (ILT) met betrekking tot de benoeming- en betrouwbaarheids-
criteria (Woningwet). De bestuursbenoeming vindt plaats op basis van de 
wettelijke termijn van vier jaar en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. 
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Het ILT heeft na melding van de voorgenomen benoeming 4 weken de tijd, 
met een mogelijke verlenging tot 8 weken.  
 
De planning 
De wens is om de huidige bestuurder in mei 2016 te laten terugtreden. 
Rekening houdend met een inwerkperiode zou de nieuwe bestuurder dan 
rond februari 2016 in dienst moeten treden. Uitgaande van de maximale 
termijn van het ILT voor de formele beoordeling zou het dan wenselijk zijn om 
begin december 2015 de interne besluitvorming rond te hebben. Voor de 
eerste stappen van het proces gaan we dan ook uit van:  
 

- Medio oktober 2015: profielschets gereed en vastgesteld 
- Eind oktober en november 2015: werving en selectie 

- December 2015: interne afrondingsprocedure door RvT 
 
 
 
  



 
Profielschets directeur-bestuurder Het Gooi en Omstreken – 24 oktober 2015 Pagina 9 van 11 

Bijlage 1: Geschiktheidsmatrix 
 
De geschiktheidsmatrix is een bijlage bij de melding van een voorgenomen benoeming of herbenoeming 
van een bestuurder of commissaris.  
 
De score is als volgt: 
L = Laag (heeft op zijn hoogst weet van een onderwerp) 
M = Midden (heeft goed inzicht in en ervaring met het onderwerp maar is geen expert) 
H = Hoog (kan zelfstandig een afgewogen oordeel vormen over het onderwerp en is  
  daarmee aan te merken als een expert) 
 
Volkshuisvestelijk 
Toelichting: 

 kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet en BTIV 2015 
(kerntaken, doelgroep, Daeb – niet-Daeb e.d.); 

 ervaring met besturen van, of toezicht houden op woningcorporaties of andere maatschappelijk 
werkzame instellingen; 

 kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/hoe deze te 
informeren en betrekken; 

 kennis van en/of ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo 
mogelijk ook lokaal; 

 kennis van de (lokale) woningmarkt; 

 kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed; 

 kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en de bijbehorende opgave voor de woningcorporatie. 
 
Vastgoedontwikkeling en –beheer 
Toelichting: 

 kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder ten minste regels met betrekking tot aanbesteding 
en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en 
duurzaamheid); 

 kennis van of ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene 
functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt; 

 kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, 
onderhoudssystematiek bij woningcorporaties. 

 
Financiën en control 
Toelichting: 

 kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling; 

 kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de organisatie en de relevante eisen en regels, o.m. op 
het terrein van treasury en beleggingen; 

 in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s; 

 kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op 
beheersing/control (risicomanagement); 

 kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging; 

 kennis van waarderingsmethoden vastgoed. 
 
Juridische zaken 
Toelichting: 

 kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld: rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/ 
contractenrecht, bouwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht; 

 kennis van/inzicht in juridische consequenties van besluiten en de daaruit mogelijke procedures; 

 kennis van staturen/reglementen. 
 
Governance 
Toelichting: 

 heeft een visie op toezicht, compliance en governance. 
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Bijlage 2: Competenties volgens BTIV 
  
Bijlage 1 bij artikel 19 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015).  

Geschiktheid voor het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht: competenties (alfabetische 
volgorde).  

Bestuurders  
 
Authenticiteit  
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar 
wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van 
intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen, 
juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en 
problemen naar de toezichthouders.  
(samenwerken, draagvlak, zichtbaar) 
 
Besluitvaardig  
Neemt op tijd noodzakelijke beslissingen. Onderneemt acties of legt zich vast door het uitspreken van 
zijn/haar mening en wacht niet onnodig met het maken van keuzes. Is in staat om oplossingen te bieden.  
 
Integriteit en moreel besef  
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. 
Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische 
normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed 
voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.  
 
Leiderschap  
Is in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan een organisatie. Stimuleert, motiveert en ontwikkelt 
medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers om een beoogd doel tot een goed einde te 
brengen. Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren. Staat open en biedt 
ruimte voor kritische discussie en feedback. Zorgt voor een goed draagvlak. Toont leiderschap met moed, 
ook in kritieke situaties. Investeert in een professionele relatie met en legt tijdig verantwoording af aan de 
raad van toezicht. 
(passie, inspiratie, collegiaal, coachen, delegeren)  
 
Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid  
Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. 
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt 
binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd 
te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van 
de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de 
volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten en zet zo nodig de vereiste organisatorische 
veranderingen in gang. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans 
komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.  
(sociaal hart) 
 
Overtuigingskracht  
Kan met overredingskracht, persoonlijk overwicht en tact invloed uitoefenen op het standpunt van anderen 
om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Houdt vast aan zijn/haar 
(professionele) principes, ondanks druk van anderen.  
 
Resultaat- en klantgericht  
Weet op bedrijfsmatige en resultaatgerichte wijze sturing te geven aan de organisatie; heeft hoog 
kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de 
organisatiedoelstellingen. Stelt op effectieve wijze kansen, doelen en prioriteiten vast. Is daarbij gericht op 
het leveren en waar nodig verbeteren van kwaliteit, die aansluit op de wensen en behoeften van huurders, 
woningzoekenden en andere belanghouders. Geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om de gestelde 
doelen te kunnen bereiken. 
(ondernemerschap) 
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Samenwerkingsvermogen  
Brengt samenwerkingsverbanden tot stand (samenwerking met belanghouders) en handhaaft deze. Heeft 
oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat 
in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. Weet intern en 
extern mensen aan zich te binden en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen.  
 
Vakinhoudelijke kennis en visie  
Beschikt over de voor de bestuurlijke functie vereiste vakinhoudelijke kennis, bijvoorbeeld kennis van 
financiën bij toegelaten instellingen, van de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en kennis op het 
gebied van volkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige 
ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen 
en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en 
uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.  
(proces en inhoud) 
 
Zelfreflectie  
Kan goed naar zichzelf kijken: reflecteert op (en leert van) zijn/haar persoonlijk beroepsmatig handelen in 
de maatschappelijke context. Bouwt deze reflectie op een natuurlijke wijze in het handelen in en stimuleert 
dit binnen de organisatie.  
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Inleiding 

Woningbouwvereniging Compaen is een klantgerichte woningcorporatie 

met ongeveer 3500 woningen, die lokaal sterk verankerd is. Zij is actief in de 

gemeente Helmond in de wijken Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis en 

Brandevoort. Ook is zij actief in de gemeente Geldrop-Mierlo en dan met 

name in Mierlo zelf. Met een team van ca. 20 enthousiaste en betrokken 

medewerkers wordt op professionele en efficiënte wijze invulling gegeven 

aan de werkzaamheden. In nauwe samenwerking met haar stakeholders 

streeft Compaen ernaar om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van 

haar huurders. Dit geldt voor haar woningaanbod, maar ook voor haar 

diensten. 

 

De woningmarkt in de regio van Compaen kenmerkt zich door krimp. Na een 

aantal jaren van grootschalige nieuwbouw, waarbij Compaen onder andere 

veel heeft gebouwd in de nieuwbouwwijk Brandevoort, is de aandacht van 

Compaen nu vooral gericht op de bestaande voorraad. Nieuwbouw-

projecten worden nog wel gerealiseerd, maar op kleinere schaal dan 

voorheen. Compaen vindt het belangrijk om in te spelen op de behoefte van 

de woningmarkt en niet te bouwen voor leegstand. Compaen heeft een 

gezonde financiële positie en zij presteert bedrijfsmatig goed. In haar 

beleidsplan voor 2014-2019 heeft Compaen voor de komende jaren een 

koers uitgezet met als titel ‘back to basic’, waarbij zij zich blijft richten op 

haar primaire doelgroep. De ontwikkelingen in de sector en de voorziene 

krimp in de regio Helmond bieden voor Compaen de komende jaren 

financiële en organisatorische uitdagingen. In haar beleidsplan geeft 

Compaen aan te hebben besloten om de komende jaren geen stappen te 

zetten richting een fusie. Zij verwacht dat een dergelijke stap geen directe 

toegevoegde waarde heeft voor de relatie die zij heeft met huurders, 

medewerkers, toeleveranciers en andere partijen. Compaen staat er echter 

wel voor open om op incidentele/projectmatige basis samen te werken met 

andere partijen. 

 

Organisatie 

Compaen is een kleine en slagvaardige organisatie met een hoge kwaliteit 

van dienstverlening. In totaal werken er bij Compaen ca. 20 medewerkers 

(17 fte) verspreid over de afdeling Wonen, de afdeling Financiën en de 

afdeling Beheer. De leiding van de corporatie berust bij de directeur-



 

bestuurder. Naast eindverantwoordelijke van de organisatie, geeft de 

directeur-bestuurder ook als manager leiding aan de afdeling Beheer. De 

organisatie is efficiënt ingericht en verantwoordelijkheden liggen laag in de 

organisatie. Onder de medewerkers heerst een grote betrokkenheid bij de 

organisatie, welke wordt gekenmerkt door een hechte en familiaire cultuur. 

Binnen de kleine organisatie zijn korte lijnen en is er een grote bereidheid 

onder de medewerkers om gezamenlijk naar resultaten toe te werken. De 

medewerkers zijn gewend om zelfstandig te werken en zij krijgen hier ook 

veel ruimte voor. Compaen heeft goede contacten met zowel de 

huurdersverenigingen, de gemeenten, de andere woningcorporaties in de 

regio als met de lokale partijen op het gebied van zorg en welzijn. 

Beleidskeuzes worden in nauw overleg met hen afgestemd. 

 

De komende periode zullen binnen het management van de organisatie 

enige wisselingen gaan plaatsvinden. Naast het aanstaande vertrek van de 

directeur-bestuurder zullen ook een aantal MT leden in de loop van volgend 

jaar, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, de 

organisatie gaan verlaten. 

 

Profiel 

Directeur-bestuurder 

People-manager met kennis van vastgoed en volkshuisvesting 

 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de voorbereiding, 

vaststelling en realisatie van het beleid van Compaen en legt 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is 

voorzitter van het managementteam en geeft sturing aan de manager 

Wonen en de manager Financiën. Als manager geeft de directeur-

bestuurder daarnaast direct leiding aan de afdeling Beheer. De directeur-

bestuurder draagt zorg voor de externe vertegenwoordiging van de 

organisatie bij de gemeenten en andere samenwerkingspartners. 

 

Gelet op de opgaven waar Compaen voor staat, zoeken wij een directeur-

bestuurder met de volgende kwaliteiten: 

 Heeft brede kennis van en een visie op de volkshuisvesting en de rol van 

woningcorporaties. Is in staat om richting te geven aan de strategie en 

verdere ontwikkeling van Compaen. 



 

 Is goed in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan een kleine 

organisatie. Hij/zij weet daarbij mensen te motiveren en geeft hen de 

ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen en met voorstellen te 

komen. 

 Weet nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector goed te 

vertalen naar gevolgen en opgaven voor Compaen en haar lokale 

situatie. 

 Weet vanuit kennis en ervaring op het gebied van bouw & onderhoud 

richting te geven aan de afdeling Beheer. 

 Is in staat om zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk 

vertrouwen en draagvlak te creëren. Hij/zij is een verbindende 

persoonlijkheid die vertrouwen weet te winnen, mensen weet te 

inspireren en enthousiasmeren. 

 Heeft oog voor de balans tussen het maatschappelijk en financieel 

rendement. Hij/zij weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt 

zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie. 

 Is in staat om op verschillende niveaus contacten te leggen en te 

onderhouden. Hij/zij kan zich inleven in de problematiek van huurders 

en stakeholders en beschikt over uitstekende communicatieve 

vaardigheden. 

 Draagt zorg dat het huidige positieve imago van Compaen wordt 

gecontinueerd. Hij/zij is goed in staat om een netwerk op te bouwen en 

samen te werken met de lokale en regionale stakeholders. 

 Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge 

verhoudingen. 

 

Functie-eisen 

 HBO / Academisch werk- en denkniveau. 

 Bewezen bestuurlijke en/of managementervaring. 

 Kennis en ervaring met de volkshuisvesting en op de hoogte van de 

recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving. 

 Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid met huurders. 

 Kennis en/of inzicht op het gebied van vastgoed. 

 Goede kennis van financiën. 

 Inzicht in verhouding Bestuur – Raad van Toezicht. 

 Ervaring met het onderhouden van bestuurlijke netwerken. 

Competenties 



 

en persoonlijkheid 

 Is een verbindende en toegankelijke leider; is in staat om binnen de 

organisatie mensen mee te nemen en draagvlak te creëren voor 

zijn/haar handelen. 

 Is in staat een heldere visie en eenduidig beleid te ontwikkelen en 

deze uit te dragen. Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting 

en de maatschappelijke doelen. 

 Is transparant, integer en open; is makkelijk benaderbaar, 

mensgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen. 

 Is gedreven en enthousiast; is in staat vanuit oprechte interesse 

mensen te motiveren en te enthousiasmeren. 

 Heeft een goed bedrijfseconomisch inzicht en stuurt aan op 

resultaten. 

 Is betrouwbaar en resultaatgericht; spreekt mensen aan op 

verantwoordelijkheden en komt ook zelf zijn/haar afspraken na. 

 Is in staat om een lokaal netwerk op te bouwen en een boegbeeld te 

zijn voor de organisatie. 

 Hanteert een coachende stijl van leidinggeven; legt 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers 

de ruimte. 

 Is in staat tot zelfreflectie. 

 

Reactie en  

procedure 

Bent u de people-manager met kennis van vastgoed en volkshuisvesting die 

als directeur-bestuurder richting kan geven aan deze professionele en 

maatschappelijk betrokken organisatie? Stuur dan uw motivatiebrief en CV 

naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 

5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 52496. 

 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens 

gewaarborgd. 

 

De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder voor Compaen zal 

plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de 

Autoriteit woningcorporaties. 

 

mailto:sollicitatie@erly.n


 

Tijdschema: 

Sluitingstermijn reacties: 20 september 2015 

Voorselectie: week 40 en 41 

Gesprekken met de selectiecommissie: maandag 19 oktober 2015 

Streefdatum benoeming: 1 januari 2016 
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