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Inleiding 

Al meer dan 100 jaar vervult Ons Huis als woningcorporatie een 

belangrijke maatschappelijke rol in Enschede. Goed wonen is immers 

een basisbehoefte voor mensen om deel te nemen aan het sociale 

en maatschappelijk leven. Goed wonen is echter meer dan een 

kwalitatief goede en betaalbare woning alleen. Huurders mogen 

erop rekenen dat Ons Huis zich in zet voor een aantrekkelijke buurt 

die schoon, heel en veilig is. Ook een diversiteit van verschillende 

typen huishoudens en bewoners draagt bij aan leefbare buurten. 

 

Met ruim 5.000 woningen, verspreid over Enschede, bedient Ons 

Huis zo’n 12.000 mensen en draagt op die manier bij aan de 

volkshuisvestelijke opgave. De focus ligt op mensen die financieel 

niet zelfstandig in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dagelijks 

werken zo’n 60 medewerkers aan de volkshuisvestelijke opgave.  

 

Zij werken vanuit 4 kernwaarden waar iedereen uit de organisatie op 

aanspreekbaar is. 

 

Persoonlijk: Wij beschouwen onze klanten als onze belangrijkste 

belanghebbenden. We hebben oog voor onze klanten en 

communiceren respectvol, open en eerlijk met hen. We zijn 

aanspreekbaar en benaderbaar. 

 

Betrokken: We zijn in gesprek met onze klant en weten wat er 

speelt. Daarnaast zijn we betrokken bij Ons Huis en bij elkaar. 

 

Ontwikkelend: Als organisatie zijn we voortdurend in beweging. We 

durven nieuwe dingen te proberen en handelen met creativiteit. 

Daarnaast hebben we aandacht voor kennisdeling en persoonlijke 

groei van onze medewerkers. 

 

Samen: Samen komen we verder dan alleen. We hebben elkaar 

nodig om te bereiken wat we willen. Dit geldt zowel intern als 

extern. We waarderen elkaar en onze belanghebbenden. Ons motto 

is dan ook: 

"Wonen doen we samen" 

 



 

Per 31 december 2020 zal de huidige directeur-bestuurder de 

organisatie gaan verlaten. De Raad van Commissarissen van Ons Huis 

is daarom op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. In deze 

profielschets treft u nadere informatie aan over de toekomstige 

opgaven voor Ons Huis, het gewenste profiel van de nieuwe 

directeur-bestuurder en de procedure. 

 

Opgave voor de toekomst                    

Ons Huis staat voor goed wonen, nu én in de toekomst. Een belangrijke 

opgave is dan ook om het bezit toekomstbestendig te maken. Voor de 

komende periode betekent dit onder andere dat het nodig is om gericht te 

investeren in duurzaamheid. Dit vraagt om een heldere koers en creativiteit 

in de wijze waarop het bezit met beperkte middelen en door in te spelen op 

kansen getransformeerd gaat worden, om zo de duurzaamheidambities te 

realiseren. Een groot project voor de komende jaren is de herstructurering 

van Boswinkel, waarmee zo’n 8% van het bezit door sloop en nieuwbouw 

toekomstbestendig gemaakt gaat worden. 

 

Als één van de woningcorporaties in Enschede draagt Ons Huis bij aan de 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huisvesting in Enschede. 

Daarvoor is een nauwe samenwerking met de gemeente en collega 

corporaties nodig om de gezamenlijke ambities in de volkshuisvestelijke 

opgave te realiseren. Als maatschappelijke organisatie werkt Ons Huis 

bovendien nauw samen met partners in het wonen zoals welzijnspartijen en 

zorgorganisaties maar ook met bijvoorbeeld vrijwilligers en natuurlijk de 

huurdersorganisatie de Stichting Huurdersbelangen Ons Huis.  

 

In deze verschillende samenwerkingsrelaties is het enerzijds belangrijk om 

het gemeenschappelijke en bredere maatschappelijke doel voor ogen te 

houden en deze anderzijds te vertalen naar dat deel van de 

volkshuisvestelijke opgave waar Ons Huis de verantwoordelijkheid voor kan 

nemen. Dat vraagt om een heldere koers en identiteit van Ons Huis, zodat 

duidelijk is waar zij voor staat en wat partijen van elkaar mogen verwachten. 

Doordat samenwerkingsrelaties tussen partijen in de omgeving van Ons Huis 

in beweging zijn, vraagt dat ook om een hernieuwde positionering van de 

eigen organisatie. 

 



 

Om goed wonen ook in de toekomst te realiseren is bovendien een 

wendbare organisatie randvoorwaardelijk om de vraagstukken in de 

buitenwereld te vertalen naar binnen en manieren te vinden om daar samen 

passende antwoorden te kunnen geven. Het verder doorontwikkelen en 

professionaliseren van de organisatie van Ons Huis is een thema voor de 

komende jaren.    

 

Profiel  

Directeur-bestuurder 

Ervaren, verbindende en no-nonsense bestuurder die verder richting geeft aan 

de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie 

 

De nieuwe directeur-bestuurder heeft samen met het management-

team de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de ambities van Ons 

Huis worden verwezenlijkt. Het MT bestaat uit de managers Wonen, 

Bedrijfsbeheer en Vastgoed en is in de afgelopen periode 

grotendeels vernieuwd. De directeur-bestuurder heeft een 

belangrijke rol in het bouwen aan het team en om richting te geven 

aan de daarvoor benodigde onderlinge samenwerking. Daarvoor is 

het nodig dat de directeur-bestuurder op integrale samenwerking 

stuurt door zowel vanuit de gezamenlijkheid de gedeelde belangen 

en het grotere maatschappelijke geheel te kunnen schetsen en 

tegelijkertijd scherp te zijn op rolzuiverheid vanuit ieders eigen taken 

en verantwoordelijkheden. Daarin vervult de directeur-bestuurder 

bovendien een rol als kritische sparringspartner voor de individuele 

MT leden. 

 

Om de toekomstige opgaven te realiseren is het nodig dat de nieuwe 

directeur-bestuurder de nodige inspiratie en vernieuwing weet te 

brengen om zo te faciliteren dat de opgaven in de buitenwereld naar 

binnen toe kunnen worden vertaald. Daarvoor onderhoudt de 

directeur-bestuurder een relevant extern netwerk waarin Ons Huis 

een heldere positionering heeft, zowel lokaal als regionaal binnen 

het samenwerkingsverband van WoON Twente. Indien nodig voor 

het realiseren van maatschappelijke doelen is de directeur-

bestuurder ook breder zichtbaar in de corporatiesector.  



 

Daarbij houdt de directeur-bestuurder steeds voor ogen voor welke 

collega’s uit de organisatie het netwerk nog meer relevant kan zijn 

en nodigt hen uit daaraan deel te nemen om zo nieuwe relaties te 

leggen en externe samenwerking te faciliteren.  

 

Kansen en ontwikkelingen die bijdragen aan de ambities van Ons 

Huis worden door de directeur-bestuurder nauwlettend gevolgd en 

afgewogen om te komen tot interne projecten. De directeur-

bestuurder gaat daarover de dialoog aan en toont de benodigde 

organisatie- en implementatiekracht om deze samen met de 

medewerkers vorm te geven.  

 

Er wordt gestuurd op resultaat en de focus ligt op het realiseren van 

concrete projecten. Dat vraagt van de directeur-bestuurder een 

voorspelbare en consistente manier van sturen en daadkrachtige 

besluitvorming om zo de stabiliteit en balans in de organisatie te 

behouden. Daarbij wordt vanuit een kostenbewuste houding steeds 

het evenwicht gezocht tussen het realiseren van maatschappelijke 

doelen enerzijds en het vanuit een kostenbewuste insteek sturen op 

een efficiënte en effectieve inzet van middelen anderzijds. 

 

De directeur-bestuurder speelt een belangrijke rol in het vergroten 

van het lerend vermogen van de organisatie. Als cultuurdrager 

worden nieuwe vormen van leiderschap gevraagd die voor de gehele 

organisatie zichtbaar zijn en waarbij voorbeeldgedrag wordt 

getoond. Dat vraagt enerzijds het geven van ruimte aan 

professionals en tegelijkertijd het begrenzen van diezelfde ruimte 

indien nodig. Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden, het 

nakomen van afspraken en het bespreekbaar maken van lastige 

onderwerpen zijn vanzelfsprekend.  

 

In dat kader zorgt de directeur-bestuurder voor een transparante en 

duidelijke wijze van communiceren, om zo medewerkers uit de 

organisatie te betrekken bij de ambities en doelen. Daarbij wordt 

aandacht gegeven aan zowel de uitkomst van als de afwegingen 

binnen besluitvorming. Schakelen tussen verschillende niveaus in de 

organisatie is daarvoor een vereiste.  

 



 

Het verder vormgeven aan de gewenste organisatieontwikkeling 

vraagt om een betrokken en stevige directeur-bestuurder die als 

boegbeeld dient voor medewerkers. Iemand die een duidelijke stip 

op de horizon voor ogen heeft en met een positief kritische blik en 

inspirerende instelling bouwt aan een toekomstbestendige 

organisatie waar mensen met plezier werken. 

 

Competenties  

en persoonlijkheid 

Samengevat beschikt de nieuwe directeur-bestuurder over de 

volgende kwaliteiten: 

• Ruime managementervaring; Heeft kennis van en een duidelijke 

strategische visie op sociale volkshuisvesting, de uitdagingen die daarbij 

horen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en 

duurzaamheid en de bijdrage die Ons Huis daar aan kan leveren; 

• Is duidelijk en koersvast, kan kritisch zijn wanneer het nodig is en houdt 

de langere termijnkoers van Ons Huis voor ogen;  

• Toont daadkracht in besluitvorming: is standvastig in de eigen 

redenering, maar staat open voor argumentatie, verschillende 

perspectieven en nuances die anderen inbrengen en durft indien nodig 

moeilijke beslissingen te nemen; 

• Is realistisch en heeft oog voor de balans tussen maatschappelijk en 

financieel rendement; weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt 

zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie; 

• Is in staat nieuwe ontwikkelingen te vertalen naar gevolgen en opgaven 

voor Ons Huis, weet deze te organiseren en te implementeren; 

• Zoekt actief de samenwerking op met de gemeente en met andere 

maatschappelijke partners in de regio en opereert daarin als boegbeeld 

voor de organisatie; 

• Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge 

verhoudingen en weet zich complexe situaties eigen te maken; 

• Is in staat op enthousiasmerende wijze leiding te geven aan een relatief 

kleine organisatie, is daarbij pragmatisch en nuchter met een hands-on 

mentaliteit en no-nonsense instelling; 

• Is een verbindende en authentiek leider die in staat is om mensen mee 

te nemen en draagvlak te creëren voor het eigen handelen; 



 

• Toont zich als een teamspeler met een natuurlijk overwicht die 

vertrouwen geeft en gebruik maakt van de kracht en professionaliteit 

van medewerkers in de organisatie; 

• Weet als cultuurdrager het goede voorbeeld te geven in het vergroten 

van het lerend vermogen door ook eigen kwetsbaarheid te durven 

tonen; 

• Is zichtbaar en toegankelijk en makkelijk benaderbaar voor medewerkers 

in de organisatie; 

• Heeft een groot empathisch vermogen, kan zich goed in de ander 

inleven en voelt aan wat er op de werkvloer speelt;  

• Is aanspreekbaar en betrouwbaar; spreekt mensen aan op gedrag en 

verantwoordelijkheden en komt ook zelf afspraken na; 

• Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting en de maatschappelijke 

doelen, staat dichtbij de huurder;  

• Kan zich goed verplaatsen in de problematiek van huurders en houdt het 

belang van huidige én toekomstige huurders voor ogen; 

• Beschikt in algemene zin over de competenties zoals benoemd in bijlage 

1 van het BTIV (zie bijlage). 

 

Daarnaast wordt de volgende relevante ervaring en achtergrond gevraagd: 

• Academisch werk- en denkniveau; 

• Ruime bestuurlijke / eindverantwoordelijke ervaring; 

• Bewezen ervaring met organisatieontwikkeling- en vernieuwing; 

• Een eigen visie op de opgaven voor de volkshuisvesting en affiniteit met 

vastgoedprojecten; 

• Sterk ontwikkelde sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen; 

• Ervaring in samenwerking met en onderhouden van (bestuurlijke) 

netwerken en samenwerkingsverbanden en contacten met gemeente en 

externe toezichthouders; 

• Ervaring met bestuurlijke- en/of politieke context en bijbehorende 

dynamiek; 

• Aantoonbare betrokkenheid bij de maatschappelijke doelen van Ons 

Huis en affiniteit met huurders. 



 

Arbeidsvoorwaarden 

Benoeming is voorzien per 1 januari 2021 en vindt plaats voor een periode 

van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. De vergoeding is, 

conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), in bezoldigingsklasse F. 

 

Reactie en procedure 

Herken jij je in het profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar ERLY, the 

consulting company, t.a.v. drs. Karin Broekhuizen, telefoon (035) 5430088, e-

mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 59016.  
 

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens 

gewaarborgd. De benoeming van de nieuwe bestuurder voor Ons Huis zal 

plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit 

woningcorporaties. Een assessment en een fit-en proper test maken 

onderdeel uit van deze procedure.  
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Bijlage 

In het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV, 2015) is ter 

aanvulling op artikel 19 een bijlage opgenomen met de competenties 

waaraan voldaan dient te zijn voor geschiktheid van het lidmaatschap van het 

bestuur: 

 

• 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. 

• 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 Commissarissen. 



 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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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