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Functie en profielbeschrijving directeur-bestuurder UWOON 

Bijlage C 

 

De organisatie 

UWOON biedt aan circa 8600 huishoudens een betaalbare en plezierige huisvesting in de 

gemeenten Ermelo, Elburg, Oldebroek en Harderwijk. Dit wordt vormgegeven door ongeveer 

90 medewerkers, met goed onderhouden vastgoed en veel aandacht voor leefbaarheid en 

gemeenschapsversterking. Belangrijke kaders voor de richting van UWOON zijn: 

 Een sterke lokale verankering waarbij pro-actief contacten worden onderhouden met 

haar lokale belanghouders; 

 De vraag van de klant is sturend ten dienste van het aanbod; 

 Maatschappelijk ondernemen. 

Organisatiecultuur 

De organisatie is een vraaggestuurde organisatie, waar klanten centraal staan en continue 

verbetering van de dienstverlening hoog op de agenda staat. Omdat behoud van fijne wijken 

met een goed leefklimaat, inzet vraagt van bewoners en sociale partners, investeert 

UWOON actief in goede contacten met bewoners en een stevig netwerk van lokale 

maatschappelijke partners. De organisatie kent een gepaste planning- en control cyclus en 

een adequate risicobeheersing. Een transparante open en integere communicatie is een 

belangrijke basis binnen de organisatie en tussen het bestuur en de Raad van 

Commissarissen. De organisatie is er primair voor haar huurders en toekomstige huurders. 

Daarnaast is UWOON voor medewerkers een aantrekkelijke werkgever. 

Functie 

De directeur-bestuurder geeft als eenhoofdig bestuur leiding aan het managementteam en is 

direct leidinggevende van de managers en enkele staffunctionarissen. De directeur-

bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van alle 

organisatiedoelstellingen. Hij/zij participeert in lokale, regionale en landelijke netwerken die 

meerwaarde bieden om tot de gewenste resultaten te komen. Hij/zij zet aan tot het vinden 

van adequate en creatieve oplossingen t.b.v. het realiseren van de maatschappelijke opgave 

van de corporatie en uitdagingen daarbij. De focus van de bestuurder ligt op middellange en 

lange termijn, hij/zij anticipeert waar mogelijk op lange termijn belang van (toekomstige) 

klanten, zorgt dat kansen gezien en gepakt worden en zorgt tevens voor een goed 

werkklimaat waarin de medewerkers optimale resultaten bereiken en toekomstige taken van 

de corporatie gewaarborgd zijn.  

De functie bevat in hoofdlijnen: 

 Het vormgeven van corporate governance; 

 Het afleggen van verantwoording aan de Raad van Commissarissen;  

 Het ontwikkelen en vaststellen van een vooruitstrevend beleid voor aantrekkelijk 

wonen voor de doelgroep waarvoor UWOON zich inzet; 

 De eindverantwoordelijkheid voor de realisering van het beleid; 

 De eindverantwoordelijkheid voor de prestaties van en de cultuur in de organisatie; 

 De aansturen van de managers en stafmedewerkers;  

 De vertegenwoordiging van de corporatie;  

 Het beheer van het vermogen van de corporatie. 
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Plaats in de organisatie 

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) 

over het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken bij de woningcorporatie. De 

directeur-bestuurder heeft alle rechten en verplichtingen die in de statuten van de 

woningcorporatie aan de directeur-bestuurder zijn toegekend, respectievelijk opgelegd. Hij of 

zij geeft indirect leiding aan medewerkers en direct leiding aan de leden van het 

managementteam en stafmedewerkers. 

De werkwijze van de directeur-bestuurder is vastgelegd in het bestuursreglement. Bestuur 

en Raad van Commissarissen werken conform de governancecode. 

Profiel 

UWOON wenst een bestuurder die op inspirerende wijze leiding geeft aan de organisatie en 

die de aansturing van de organisatie gezamenlijk met alle medewerkers oppakt. Een 

maatschappelijk ondernemer met passie voor de volkshuisvesting. 

Extern betekent dit dat de bestuurder een brede visie op de rol van de woningcorporatie 

moet hebben. De bestuurder levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling in de 

regio en staat voor een brede doelgroep. In goede samenwerking met belanghouders van de 

corporatie wordt vormgegeven aan projecten op het gebied van integratie van wonen, zorg, 

welzijn, werken, meedoen en leefbaarheid. 

De directeur-bestuurder staat aan de voorkant van de verandering en moet mensen kunnen 

motiveren om zelf beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen. Om pro-actief te komen 

met voorstellen die de kwaliteit van producten en diensten ten goede komt. 

Weten wat er leeft op de werkvloer en daarmee om kunnen gaan. Iemand die vertrouwen 

geeft, vertrouwen kan winnen en behouden. 

Het beeld dat naar boven komt bij de directeur-bestuurder laat zich het beste omschrijven 

met de volgende woorden: 

 Inspirerend leider 

 Resultaatgericht 

 Bewaker van het beleid 

 Transparant/benaderbaar 

 Radar voor kansen voor de corporatie 

 Down to earth mentaliteit 

 Maatschappelijk betrokken 

 

Taakvelden en taken van de bestuurder 

Raad van Commissarissen: 

 Zorgt in overleg met de voorzitter van de RvC voor de voorbereiding van de 

vergaderingen van de RvC; 

 Zorgt voor het tijdig informeren van de RvC over alle zaken en feiten met betrekking 

tot de woningcorporatie;  

 Neemt deel aan de vergaderingen van de RvC;  

 Waarborgt de secretariële ondersteuning van de RvC. 

Vertegenwoordiging: 

 Draagt als boegbeeld van de corporatie duidelijk de visie, missie en beleid van de 

corporatie uit, zowel intern als extern;  
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 Verzorgt de externe presentatie inzake corporatiebrede zaken; lokale representatie 

verzorgt bestuurder samen met leden van het managementteam;  

 Voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, corporaties, 

zorginstellingen, welzijnsinstellingen en andere relevante organisaties in het sociale 

beleidsveld. 

Beleidszaken: 

 Draagt zorg voor de ontwikkeling van het beleid van de woningcorporatie; 

 Stelt het beleid vast; 

 Draagt zorg voor uitvoering van het vastgesteld beleid na goedkeuring van de RvC 

Management: 

 Is eindverantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de totale 

bedrijfsorganisatie; 

 Is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een adequate medezeggenschap 

van medewerkers in organisatorische zaken, tenminste conform de Wet op de 

Ondernemingsraden; 

 Is verantwoordelijk voor een zodanige planning van activiteiten dat het vastgestelde 

beleid daadwerkelijk wordt gerealiseerd;  

 Zorgt voor de realisering en instandhouding van een doelmatig en effectief informatie-

systeem; 

 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het 

managementteam (en stafmedewerkers). 

 

 

Competenties 

 Initiatief 

 Ondernemerschap 

 Sociabiliteit 

 Besluitvaardigheid 

 Visie 

 Daarnaast gelden de competenties waar ook de Autoriteit woningcorporaties op 

toetst (zie https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-

woningcorporaties/documenten/publicaties/2016/12/01/beoordelingskader-

geschiktheid-en-betrouwbaarheid) 

Onverenigbaarheden 

Conform artikel 25 lid 4 van de Woningwet 

Functie-eisen 

Kennisniveau: 

Academisch werk- en denkniveau 

Ervaring:  

 Ruime ervaring op directeurs/bestuursniveau; 

 Kennis en ervaring met de publieke sector/openbaar bestuur; 

 Kennis van en ervaring met de volkshuisvesting; 
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 Brede maatschappelijke ervaring; 

 Kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering; 

 Inzicht in verhouding Bestuur – Raad van Commissarissen. 

Salaris 

Conform de geldende regelingen. 

 


